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ÖZET
Günümüz rekabet ortamında, ürünlerin fiyatı, kalitesi, teknolojik ve fonksiyonel
unsurları tek başına sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamada yetersiz kalmaktadır.
Geliştirilen ürünlere yenilikçi ve estetik görünüm kazandırıldığı ölçüde önemli bir
rekabet avantajı sağlanabilmektedir. Bu ağır rekabet ortamında işletmeler ayakta
kalabilmek için katma değer oluşturmak ve bu değeri yükseltmek için çalışmak
durumundadır.

Tasarımın, son dönemde uluslararası pazarlarda rekabet gücünün artırılmasında çok
önemli bir parametre haline geldiği bilinen bir gerçektir. Dünyada pek çok ülkenin,
ulusal tasarım politikaları ve programları geliştirdikleri görülmektedir. Bu
politikaların temelinde tasarımı, ekonomik gelişme ve rekabet avantajı kazanmada
stratejik bir araç olarak kullanma hedefi yatmaktadır. Bu politikalar, ekonomik
etkilerinin yanı sıra, sosyal ve kültürel alanlarda da olumlu katkıları beraberinde
getirmektedir.

Bu çalışmada ülkesel tasarım stratejilerinin oluşturulmasında tasarım konseylerinin
rol ve önemleri incelenerek, işletmelerce tasarımın ne şekilde kullanıldığı yapılan bir
anket ile gösterilmiştir. Konu üç bölümde ele alınarak, ilk bölümde tasarım
kavramının tanımı, ikinci bölümde tasarımın ekonomik gücü ve tasarım politikaları
ele alınmıştır. Son bölümde ise işletmelerce tasarımın ne şekilde kullanıldığı yapılan
bir anket ile incelenmiştir.

iv

ABSTRACT
In the present competitive environment; prices, quality, technological and functional
elements of the products are not sufficient on their own to provide sustainable
competitive advantage. An important competitive advantage can be obtained to the
extent of bringing in innovative and aesthetic appearance to enhanced products. In
this difficult competitive environment, in order to survive enterprises have to work to
constitute added value and raise this value.

We all know that the design has become a very important parameter in increasing
competitive power in the international market. We observe that many countries in the
world develop national design policies and programmes. In basis of these policies,
utilisation of design as a strategic tool in gaining economic development and
competitive advantage is aimed. Besides their economic impacts, these policies
provide also substantial contribution in social and cultural areas.

In this study, how enterprises use design is shown via a conducted survey by
analysing the role and importance of the design councils in constituting national
design strategy. The text has three main parts. In the first part definition of the term
“design”, in the second part economic power of design and design politics have been
discussed. In the final part, how enterprises use design is analysed via a survey which
has been carried out.

v

GİRİŞ
Dünyadaki tasarım politikaları temel olarak, ülkedeki tasarım faaliyetleri,
tasarımcılar, işletmeler, tasarım kuruluşları, eğitim kurumları, kamu kurumları ve
tüm girdiler arasında bir ağ oluşturup, bunları belirlenen hedef ve stratejiler
doğrultusunda

yönlendirmek,

aralarındaki

iletişimi

sağlamak

ve

işbirliği

faaliyetlerini organize etmek üzerine odaklanmaktadır. Bu politikaların başarılı
olması için, ileriye dönük hedef ve planların somut olarak belirlenmesi ve yeni
bilgilerin ve araştırmaların takip edilmesi, yani politikanın sürekliliğinin ve
güncelliğinin sağlanması şarttır.

Genel olarak tasarım politikaları ulusal ekonomi açısından; ekonomik gelişim için
tasarımın stratejik araç olarak kullanılması, iş fırsatları ve istihdam oluşturma, dış
ticaret hacminin artması, işletmelerin uluslararası rekabet gücü kazanmaları gibi
temel hedefler içermektedir. Bununla birlikte tasarım politikası ve programlarının
eğitim alanında, nitelikli tasarımcılar yetiştirilmesi ve disiplinler arası tasarım eğitimi
oluşturulması konusunda da hedefleri bulunmaktadır. Bu bakımdan dünyadaki
tasarım politikalarının sadece ekonomi odaklı değil, toplumsal ve kültürel alanlarda
da

katkılar

ortaya

koymayı

amaçlayan

çok

taraflı

oluşumlar

olduğu

gözlemlenmektedir.

Ülkesel Tasarım Stratejilerinin Oluşturulmasında Tasarım Konseylerinin Rolü ve
Önemi isimli bu çalışmada, tasarım kavramı detaylı bir şekilde incelenecektir. Üç
bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümünde, tasarım kavramının tanımı, tasarım
kavramının tarihçesi ve tasarım türleri üzerinde durulacaktır. İkinci bölümde
tasarımın ekonomik gücü ve tasarım politikaları üzerinde durulacaktır. Üçüncü ve
son bölümde ise işletmelerin tasarıma olan bakış açılarının, tasarımı kullanım
düzeylerinin, tasarımcı istihdamlarının ve de devlet teşviklerinden haberdar olma ve
faydalanma düzeylerinin araştırılması amaçlı yapılan araştırmalar incelenecektir.

1

1

TASARIM KAVRAMI

1.1

Tasarım Kavramının Tarihi Gelişimi

Tasarımın tarihi, ilk insanın eline bir şeyi alıp biçimlendirmesiyle başlar.1 Bu
biçimlendirme düşüncesindeki süreç hiç değişmeden bugüne denk süregelmiştir.
Değişen şey, üretim tekniğinin sınırlarıdır. Seri üretim için geliştirilen endüstriyel
tasarımın başlangıcı ise sanayi devrimine denk gelir. Endüstriyel tasarım kavramı da
o tarihlerde doğmuştur.

16. ve 17. yüzyılda Avrupa’da zanaat yaygındı. O tarihlerde henüz endüstriyel yolla
üretim başlamamıştı. 18. yüzyılda porselen tasarımı, bir el sanatı olup hatırı sayılır bir
pazar değeri vardı. Bunların sanat değeri oldukça yüksek olup varlıklı kesimlere hitap
etmekteydi. 2

Endüstriyel tasarım, tarihi kökenlerini batıdan almakta olup, sanayi devrimiyle
bağlantılı bir kavramdır. Diğer bir deyişle, endüstriyel tasarıma ilişkin çağdaş
yaklaşımın doğumu, İngiltere’de 1770’de meydana gelen sanayi devrimine denk
gelir.3 Sanayi devrimiyle birlikte rekabetin yoğunlaşması ve buluşların sayıca artması,
seri üretime geçilmesi, tüketicilerin çoğalması gibi etkenlerle tasarım düşüncesinde
büyük devrimler yaşanmıştır. Sanayi devrimiyle birlikte insanların üretim ve tüketim
faaliyetleri de değişmiştir. Sanayi devriminden sonra tasarım, üretim ve imalatın
temel unsurlarından biri haline gelmiştir. O kadar ki, 1700’lerin sonunda üretime
yapılan ürün tasarımlarının katalogları başta İngiltere olmak üzere değişik ülkelerde
basılmıştır. 4

19. yüzyıla gelindiğinde sanayi devrimi gelişmiş olup, makine üretimi hızlanmıştır.
Buna bağlı olarak da Endüstriyel tasarım gelişimini sürdürmüş ve önemi giderek
artmıştır. Perakendecilik ve reklam pazarı büyütürken, makine ve süsleme kavramları
1

Papanek, V.; “Design fort he Real World”, 2. Ed., Thames and Hudson, London, 1984 s.29.
Heskett, J.,; “Industrial Design”, Thames and Hudson Ltd., London 1980, s. 12
3
a.g.e., s.10.
4
a.g.e., s.17.
2

2

birlikte anılmaya başlanmıştır. Artık el işi üretim pazarın ihtiyaçlarına cevap veremez
hale gelmiştir. Sonuçta, kalite ve değer kullanımı yerini, kantite ve değer değişimine
bırakmıştır. 5

Sanayi devrimi ekonomik büyümeye ve sanayileşmiş bölgelerde kentleşmeye neden
olmuştur. Bu durum çiftçilikten ve el sanatlarından, sanayiye ve makine ekonomisine
geçişi sağlamış, bunun sonucunda bir yandan ürünlerin üretilmesindeki yöntem
değişmiş diğer yandan ürünlerin görünümüne ilişkin düşünceleri de etkilemiştir.6

Günümüzde tasarım, otomobilden uçağa, oyuncaktan silaha kadar pazarda bulunan
ürünlerin neredeyse tamamını ilgilendiren bir kavram haline gelmiştir.

2’nci dünya savaşından sonra tüketim yaygılaşmış, üretim çeşitlenmiş ve yeni
malzemeler kullanılmaya başlanmıştır. Savaş sonrası yıllarda talep artmış ve bir
tüketim patlaması yaşanmıştır. Bu gelişmelere bağlı olarak Endüstriyel tasarımın,
metafizik, sembolik, artistik ve fonksiyonel özellikleri üzerinde durulmaya
başlanmıştır. Bunda, kültür, etnisite, din ve çevre gibi değişik faktörler rol
oynamıştır.7

1980’lere gelindiğinde tasarımcılar çevre, sosyal, ekonomik ve politik etkenleri
dikkate almaya başlamışlardır. 1981’de bir grup İtalyan ve Amerikalı tasarımcının
gerçekleştirdiği Memphis Hareketi olarak bilinen post-modern akım burada
anılmalıdır. Yeni tasarım hareketi olarak da anılan bu hareket, ürününü fonksiyonunu
genellikle göz ardı etmektedir. Beklenmedik şekil ve oran, canlı renkler bu akımın
mensuplarına ait tasarımların bazı özellikleri olup bu ekol mensuplarının çalışmaları,
1970’lerdeki Pop Sanatını hatırlatmaktadır.8

5

Suthersanen, U.; “Design Law in Europe”, Sweet and Maxwell, London, 2000, s.10.
Pıstorıus, T.,; The Copyright and Design Protection of Artistic Works with a Utilitarian
Purpose, yayınlanmamış Doktora Tezi, University of Pretoria, South Africa, July 1997. s.51.
7
Suluk, C.; “Tasarım Hukuku”, Seçkin Yay., Ankara, 2003.
8
Pıstorıus, T., 1997, s.56-57.
6
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Günümüzde tasarımlar bakımından çeşitlilik ön plandadır. Endüstriyel tasarım insan
için deneyim ve değer yaratma, problem çözme etkinliği olarak görülmektedir.9
Somut probleme göre yaklaşım değişmektedir. Kısacası bugün çoğulcu bir yaklaşım
bulunmaktadır. Deneysel akımlar bulunmakta olup, bireyselleşmeye doğru bir yöneliş
vardır. Özel beğenilere hitap etme çabası görülmektedir. Ancak, bu açıklamalardan,
tamamen

birbirinden

bağımsız

faaliyetlerin

yapıldığı

anlaşılmamalıdır.

Bir

platformun üzerinde yapılan üretimde bazı değişikliklere gidilerek tüketicinin
beğenisine endüstriyel ürünler sunulmaktadır.

1.2

Tasarım Hukukunun Tarihi Gelişimi

Tasarımların hukuken korunmasının başlangıcı sanayi devrimine rastlar. Bu dönemde
tasarım koruması, esas itibari ile patent hukuku menşelidir.10 Ulusal düzeyde ilk
tasarım koruması, 1711 yılında Fransa’nın Lion kentinde tekstil dokumalarının
üzerindeki tasarımlara sağlanmıştır.11 Almanya’da ise ilk düzenleme 1721 tarihli
Codex Augusteus’dür.12 İngiltere’de ilk koruma 1787 tarihli olup tekstil tasarımlarına
ilişkindir.13 Bu düzenlemenin koruma kapsamı, niteliği ve süresi çok sınırlıdır.
Sözgelimi, anılan düzenleme sadece tekstil tasarımlarına ilişkin olup bu koruma 2
ayla sınırlanmıştır. Birkaç değişiklikten sonra tasarım hukukunda önemli bir
ilerlemeyi içeren 1839 tarihli kanun çıkarılmıştır. Yine burada 1793 tarihli Fransız
fikir ve sanat eserleri kanununu anmak gerekir.

Modern anlamda tasarım koruması 19. yüzyılda gerçekleşmiştir. Fransa’da
tasarımlara ilişkin modern düzenleme 1806 tarihlidir. İngiltere’de 1839 ve 1842
tarihli fikir ve sanat eserleri kanunları, tasarımları da korumaktadır. Burada ayrıca
1876 tarihinde Almanya’da ve 1889 tarihinde İsviçre’de yapılan düzenlemeleri
anmak gerekir. 14 Japonya’da ise ilk tasarım yasası 1888 tarihinde kabul edilmiştir.
Amerika’da tasarımlara ilişkin ilk düzenleme, 1842 tarihinde yapılmıştır. Bugün

9

Suluk, C., 2003, s.100.
Topluluk Tüzüğünün Gerekçesinin Girişi Kısmı, No:4.3
11
Tekinalp, Ü.; “Fikri Mülkiyet Hukuku”, 2. Baskı, Beta, İstanbul, 2002,s.557.
12
a.g.e., s.557.
13
Johnston, D.; “Design Protection”, 4. Ed., Gower, England, 1995, s.32.
14
Suthersanen, U., 2000, s.113.
10
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tasarım patenti, 35 sayılı birleşik devletler(Federal) kanununda (ABD Patent Kanunu)
düzenlenmiştir. Bu ülkede buluşlara patent (utility patent), tasarımlara design patent
belgesi verilmektedir.

Fikri mülkiyet düzenlemelerindeki farklılıkları giderebilmek için devletler ve uluslar
arası kuruluşlar, fikri mülkiyet alanında ikili ve çok taraflı anlaşmalarla hukuk
düzenlerini birbirine yaklaştırma yönünde çaba sarf etmektedir. Uluslar arası düzeyde
patent, marka ve fikri ve sanat eserlerine ilişkin mevzuatın uyumlaştırılmasında
önemli ilerlemeler kaydedilmesine rağmen, tasarım mevzuatında çok gerilerde
kalındığı görülmektedir. Bugün fikri mülkiyetin en tartışmalı konularından birisi, hiç
kuşkusuz tasarımların korunmasıdır. 15 İhtilaf, hem tasarımın tarif ve kapsamında hem
de nasıl korunacağı16 hususlarında yaşanmaktadır.17 Öyle ki, tasarımların dünyadaki
hukuk düzenlerinde bile farklılıklar görülmektedir. Hatta fikri mülkiyet hukukunda
büyük oranda uyumlaştırmayı gerçekleştirmiş AB ülkelerinin tasarım düzenlemeleri
dahi çok büyük farklılıklar göstermektedir.18 Bununla birlikte tasarımların hukuki
korunmasına ilişkin birçok çalışma başlatılmış ve bu çalışmalar halen sürmektedir.
Topluluk Hukukunda 1998 tarihli Tasarım Yönergesi ve son olarak 2001 tarihli
Tasarım Tüzüğü ile Topluluk ülkeleri tasarım yasalarında çok önemli değişiklikler
yapılmıştır.

Yine son zamanlarda TRIPS’in kabulünden sonra birçok ülke, tasarım yasalarında
reform düzeyinde değişiklikler yapmışlardır.19

1883 tarihli Paris anlaşmasına taraf oluşumuz ile hukukumuzda tasarım kavramına ilk
kez yer verilmiştir. 1951 tarihinde Hirch’in resim ve faydalı modellere ilişkin bir
kanun tasarısından söz edilmekle birlikte bu metne hiçbir yerde rastlanamamıştır.20
Tasarımlar hukukumuzda ilk kez 1995 tarihinde 554 sayılı EndTasKHK ile

15

Cornish, W., R.; “Intellectual Property”, 3. Ed., Sweet and Maxwell, London, 1999,s.3.
Jehoram, H., C.; “Cumulation of Protection in the EC Design Proposals”, EIPR, No:12/1994, s.75.
17
Pıstorıus, 1997, s.127.
18
Trıtton, G.; “Intellectual Property in Europe”, Sweet and Maxwell, London, 1996, s.237.
19
ALRC ; “Designs-Discussion Paper”, Sydney, August, 1994, s.1.
20
Tekinalp, Ü., 2002, s.561.
16
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düzenlemeye konu olmuştur. Bu tarihten önce tasarımlar, TK’nın haksız rekabet
hükümlerince korunmaktaydı.

1.3

Tasarım Tanımı

Tasarım, İngilizcede design kelimesiyle ifade edilmektedir. Bu sözcük Latince
kökenli olup, de ve signare kelimelerinden meydana gelmektedir. Signare = Etmek,
yapmak anlamına gelir.21 Tasarımın sözcük anlamı bir şeyi zihinde biçimlendirmek,
kurmak, tasarımlanan biçim, tasavvur etmek22, bir plan ve düzenleme yapmak üzere
zihinde canlandırmak, biçim vermektir.23 Plan ve düzen yapma eylemi, yazıyla veya
çizimle tecessüm eder. Yazı veya çizim, bir yapının, ürün ya da ürün parçasının
oluşturulduğunu ve organize edildiğini anlatır.24

Tasarımcılar bakımından tasarım kavramı, birçok aktiviteyi kapsayacak kadar geniş
bir anlama sahiptir. Tasarım kavramı ile bir ürünün sadece görünüm özellikleri ifade
edilmez. Bunun yanında ürünün yapısı, işlevi, dayanıklılığı çalışma kolaylığı,
güvenliği, ergonomisi ve çevreyle etkileşimi gibi birçok anlam ifade eder. Hatta
geliştirilen tasarımda tüketici kültürü dikkate alınır. Sözgelimi, suni bir şekilde bir
toplumdan diğer topluma yapılan uyarlama şeklindeki tasarımlar, genellikle kültürel
etkenler nedeniyle başarılı olamaz.25 Geliştirilen tasarımla, bir ürünün sadece
görünümüne ve estetiğine katkıda bulunulmakla kalınmaz aynı zamanda o ürünün
işlevselliğine de artı değer katılır. O nedenle kanun koyucular, bir ürün üzerindeki
fikri çalışmaların tasarım mevzuatı yanında şartları oluştuğu takdirde fikir ve sanat
eserleri,

patent

veya

faydalı

model

mevzuatına

göre

de

korunacağını

kabullenmişlerdir. Tasarım, Ar-Ge sürecindeki bir kısım çalışmayı ifade eden bir
kavramdır. 26 Bu bağlamda tasarım bir ürünün ya da parçasının plan ve projesinden
21

Bayazıt, N.; “Endüstri Ürünlerinde ve Mimarlıkta Tasarlama Metotlarına Giriş”, YEM Yay.,
İstanbl, 1994, s.8.
22
BÜYÜK LAROUSSE SÖZLÜK VE ANSİKLOPEDİ, C.2, 18, 20, Gelişim Yay., İstanbul,
1986,s.11273.
23
Bayazıt, 1994, s.8.
24
Bainbridge, D.; “Intellectual Property”, 4. Ed., Financial Times-Pitman Publishing, London, 1999,
s.453.
25
Papanek, V., 1984, s.18.
26
Küçükerman, Ö.; “Endüstri Tasarımı-Endüstri için Ürün Tasarımında Yaratıcılık”, YEM Yay.,
İstanbul, 1996, s.22.
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yola çıkarak o ürün ya da parçasının yapısının ve unsurlarının bir araya getirilmesi
şeklinde tanımlanabilir. Tasarım, bir ürün ya da ürün parçasının veya bunların plan ve
projesinin düzenlenmesi yanında bunların iç ve dış görünüm özelliklerini içine alan
geniş bir kavramdır. Plan ve proje aşamasında kalan çalışmalar EndTasKHK
korumasından faydalanamaz. Ancak söz konusu çalışma bir üründe tecessüm etmişse
diğer koruma şartlarını taşımak kaydıyla EndTasKHK’ya göre de korunabilecektir.
Plan ve projeler FSEK korumasından faydalanabilir. Tasarımcılar çalışmalarında
tolerans, kimyasal birleşim, gerilme direnci ve sertlik gibi birçok özellikte yenilik
geliştirebilir. Tasarımcı, önceki tasarımlardan birtakım özellikleri öğrenir; bilinen bu
unsurlara yenilik katarak daha ileri bir aşamayı ifade eden yeni tasarımlar geliştirir.
Buna karşılılık, hukuki anlamda tasarım, ürünün görünümüdür. Bir ürünün nasıl
göründüğü ile tasarım mevzuatı, nasıl çalıştığıyla patent ve faydalı model mevzuatı
ilgilenir. Hukuk düzenleri genellikle tasarımı, bir ürünün görünümünü diğer ürünlerin
görünümlerinden ayırt eden özellikler olarak ele almakta olup, bir ürünün
diğerlerinden teknolojik olarak farklılıkları üzerinde durmamaktır. Sözgelimi bir ilaç
şişesinin görünümü tasarım mevzuatıyla korunur. Ancak bu şişenin bastırılarak açılan
kapağının özelliği tasarım korumasının kapsamına girmez; bu özellik patent veya
faydalı model belgesiyle korunur.

Modern tasarımın bu geniş kapsamına karşın, tasarım mevzuatıyla korunan yenilik
özellikleri oldukça sınırlıdır. Tasarım korumasının, tasarımın görünümüyle sınırlı
olması bunun açık bir kanıtıdır. Yani tasarım mevzuatıyla sadece kabuk tasarımın
korunduğunu söylemek yanlış olmaz. Sözgelimi tasarımın ergonomi veya güvenliğe
yönelik özeliklerine, tasarım koruması sağlanmaz. Rakiplerin bir tasarımın
görünümünü değiştirerek fonksiyonel özelliklerini taklit etmeleri mümkündür.
Sözgelimi, bir kilidin görünümünde değişiklik yapılarak çalışma mekanizmasını
aynen taklit etmek, tasarım mevzuatı bakımından tecavüz fiilini teşkil etmeyecektir,
Bununla birlikte, bu tür özellikler, belli şartlar altında patent ya da faydalı model gibi
diğer fikri mülkiyet mevzuatıyla, korunacaktır. Demek ki, tasarım korumasının,
görünümle sınırlı olması patent ve faydalı model mevzuatıyla tamamlanmıştır. Ancak
arada gri bölgenin oluşması durumunda bu sınırlama birtakım sorunları da beraberinde
getirebilir.
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Yukarıda belirtilen anlayış farklılığı da göz önünde bulundurularak, tasarım kavramı
hakkında tasarımcı ve hukukçuların yaptığı tanımlardan bazıları şöyle sıralanabilir:
“Tasarım, iki ya da üç boyutlu bir ürünün dış görünüm özelliklerini ifade eden bir
kavramdır”. 27

Tasarım, sofistike teknoloji ve sentetik madde kullanılarak ürünün görünümünü,
değer ve fonksiyonunu üretici ve kullanıcı için optimize etmek gayesiyle özellik ve
kavram geliştirme ve oluşturma sürecidir. Bu süreç malzeme seçiminden tasarımın
son aşmasına kadar süren uzun bir çalışma dönemini ifade eder.28
Tasarım şekil ve fonksiyonun evlenmesidir.29
Tasarım, fiziki maddelerin; çizgi, şekil ve süsleme gibi unsurlarından dolayı
gözlemleyende genel izlenim bırakan özelliğidir30.
Tasarım, “…iki ya da üç boyutlu bir ürünün dış görünüm özelliklerini ifade eden bir
kavram…”dır.31
Tasarım, “çeşitli aşamalarında amaçlara ulaşmak için verilen kararlardan, oluşan
problem belirleme ve problem çözme yaratıcı eylemi”dir.32
“…Endüstriyel ürün tasarımı, pazarda tespit edilen ihtiyacı en iyi şekilde
karşılayacak bir ürünün, üretici firmanın teknolojik olanakları çerçevesinde ve
üreticiye makul bir kar sağlayacak şekilde planlaması eylemidir”.33

27

DPT SOSYAL PLANLAMA BAŞKANLGI, Patent, Marka ve Diğer Sınai Mülkiyet Haklarının
Korunması ile İlgili Hukuki ve İdari Altyapı Gerekleri, Ankara, Ocak 1988, s.5.
28
Fryer III, W., T.; “A Case History of Industrial Design Success: The Dove Lamp”, University
of Baltimore Law Review, Symposium on Industrial Design Law and Practice, V.19, No:1-2 Fall
1989/Winter 1990, s.821.
29
PISTORIUS, 1997, s.71.
30
BLACK’S LAW DICTIONARY, 6. Ed., West Publishing, USA, 1990, s.447.
31
Özcan, M.; Avrupa Birliğinde Fikri ve Sınai Haklar, Nobel, Ankara, 1999, s.192.
32
Bayazıt, 1994, s.18.
33
DPT SOSYAL PLANLAMA BAŞKANLGI, 1988, s.175.
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Tasarım, “…bir ürünün veya onun bir kısmımın görmek veya dokunmak gibi insan
duygularıyla (duyularıyla c. s.) fark edilen görünümüdür”.34
Amerikan Endüstriyel Tasarımcılar Topluluğuna göre; “endüstriyel tasarım, kullanıcı
ve üreticinin karşılıklı yararını gözeterek; ürünlerin işlev, fayda ve görünümünü
optimize edecek şekilde yeni ürün fikirleri yaratmaya ve geliştirmeye yönelik
profesyonel bir etkinliktir”.35

"Çağdaş anlamda endüstriyel tasarım, ürünün estetik görüntüsünün ötesinde, ürünkullanıcı arasındaki her türlü algısal, fiziksel ve işlevsel ilişkinin kurgulanışını
kapsayan, yaratıcı bir endüstriyel etkinliktir”.36

Geniş anlamıyla tasarım, ürünle ilgili tüm düzenlemeleri ve ürünün görünümüyle
ilgili tüm yönleri içine alan bir kavramdır. Buraya ürünle ilgili taslak, çizim ve model
de girer.37
Tasarım kavramı sadece görünümden ibaret olmayıp yaratıcı bir süreci ifade eder.38
Bu süreç, aynı zamanda sürekliliği gerektirir. 39

Tasarım, görme ve dokunma gibi insan duyuları ile algılanabilen görünüm
özellikleridir. 40 Bu tanımlama görünüş kelimesinin yerine algılanan unsur kavramını
koyduğu için tasarımın görme duyusundan başka dokunma duyusuyla da
algılanabileceğine işaret etmektedir.41

34

Tekinalp, Ü., 2002, s.130.
Frenkel, R., G.; “Intellectual Property in the Balance: Proposal for Improving Industrial
Design Protection in the Post-TRIPS Era”, Loyola of Los Angelas Law Review, V.32 January
1999, s.533.
36
Er, Ö., ve Er, A.; “Yeni Ürün Geliştirme Sürecinde Endüstriyel Tasarımın Rolü ve Önemi”,
Ürün Geliştirmenin Olmazsa Olmazları II, İstanbul Sanayi Odası-Teknoloji Yönetim Derneği,
İstanbul, 26 Aralık 2002 (Yayınlanmamış tebliğ), s.1.
37
Dworkin, T., and Taylor, R.; “Blackstone’s Guide to the Copyright Designs and Patent Act
1988”, 2. Ed., Blackstone Pres Limited, London, 1990, s.138.
38
Heskett, J., 1980, s.8.
39
Küçükerman, Ö., 1996, s.114.
40
Tüzüğün 3. maddesinin gerekçesi (Explanatory Memorandum).
41
Hasdoğan, G.; ”Tasarım Kavramının Hukuktaki Gelişimi ve Endüstriyel Tasarımların
Korunmasına İlişkin Ülkemizdeki Yasal Düzenlemeye Yansımaları”, Tasarımda Evrenselleşme35
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Tasarımcı; mühendis, sistem tasarımcısı, mimar ve analist gibi kişilerden farklı
biridir. Tasarımcı, insanlar için objeleri tasarlarken; diğerleri objeleri başka objeler
için tasarlar. 42 Mimar ve mühendis, düzenli olarak gerçek problemleri çözerken,
endüstriyel tasarımcılar genellikle yeni endüstriyel tasarım geliştirmekle meşguldür.43

Bir tasarımın yapılmasına ve geliştirilmesine kullanıcı talepleri, ürün güvenliği,
zaman, rekabet, sanat, moda, teknoloji, bilim, kültür, ekonomi, politika, hukuk ile
sosyal ve kültürel çevrenin her biri etki eder.44

Tasarımcı, bir objenin daha kolay takılıp sökülmesine, bakımının ve kullanımının
kolay ve görünümünün estetik olmasına dikkat eder. Yani tasarımcı hem fonksiyonu
hem de estetiği göz önünde bulundurarak çalışmasını yapar.45 Bir görüşe göre,
tasarımcı aynı zamanda sanatçıdır. Ama her sanatçı, tasarımcı değildir. Sanatçı
istediğini yaparken, tasarımcı yapmayı planladığı şeyi ister. O nedenle tasarımcı,
sanatçıya oranla daha pragmatisttir. Bugünkü tüketici, tasarımcının aktif sanatını
tercih etmektedir.

Tasarım tam olarak ne sanat, ne de stildir. Sanat, fikir ve sanat eseri kapsamında
korunur. Stil ise tanıtmaya yarar ki bu marka ve haksız rekabet mevzuatıyla korunur.
Tasarım, komplike bir yapıya sahip olup patent, faydalı model, marka ile fikir ve
sanat eserlerinden özellikler taşır.

1.4

Tasarım Çeşitleri

Tasarımları değişik bakımdan gruplandırmak mümkündür. Sözgelimi, uygulanan
ürünün sınıfına göre tasarım ayrımına gidilebileceği gibi mimari ve çevre tasarımı
şeklinde gruplandırmak da mümkündür. Burada hukuki bakımdan önem arz eden;
2.Ulsal Tasarım Kongresi Bildiri Kitabı, İTÜ Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü,
İstanbul, 13-16 Mart 1996, s.25.
42
Pıstorıus, T., 1997, s.49.
43
Papanek, V., 1984, s.215.
44
Pıstorıus, T., 1997, s.49.
44
Franzosi, M.; “The Legal Protection of Industrial Design: Unfair Competition as a Basis of
Protection”, EIPR, No:5/1990, s.154-155.

10

tescilli ve tescilsiz tasarımlar, estetik ve işlevsel (fonksiyonel) tasarımlar, iki ve üç
boyutlu tasarımlar, endüstriyel olan ve endüstriyel olmayan tasarımlar, moda
tasarımları, konularına göre tasarımlar, parça tasarımlar ve görünmeyen tasarımlar
ayırımlarına yer verilecektir.

1.4.1 Tescilli ve Tescilsiz Tasarımlar
Tescilsiz tasarımlar, AB'ye üye ülke hukuklarından sadece İngiliz Hukukunda 1988
tarihli CDPA ile düzenlenmiştir.46 Daha sonra MPI’un Önerisinde tescilsiz tasarımlara
yer verilmiştir.

MPI’un da Önerisi dikkate alınarak Topluluk Tasarım Tüzüğünde (m.12/1),
Topluluk Tescilsiz Tasarımı kabul edilmiştir. Bu düzenleme genel olarak, Amerikan
Yarı İletkenlerin Topografyalarının korunmasına ilişkin 1984 tarihli Kanundan
esinlenerek kaleme alınmıştır.47

Yeşil Kitap (Green Paper)'da önerildiği ve Topluluk Tüzüğünde kabul edildiği gibi,
tescilsiz tasarımların koruma süresi, ürünün kamuya sürülmesinden itibaren 3 yıldır.
Tescilsiz bir tasarım, kamuya sunmadan itibaren 12 aylık yeni sayılma süresi (grace
period) içinde tescil ettirilebilir. Yeni sayılma süresinde yapılan açıklamalar tasarımın
yeniliğini etkilemez. Topluluk Tescilsiz Tasarımı, tescilli tasarıma oranla süre
bakımından sınırlandırılmış olmakla birlikte sektör bazında sınırlandırılmamıştır.
Tüzükte tescilli ve tescilsiz tasarım koruması birlikte düzenlenmiştir. Tanım, koruma
şartları gibi hususlar her iki tür tasarımda da aynıdır. Ancak tescilli tasarımlardan farklı
olarak tescilsiz tasarımlar, sadece Topluluk Hukuku için öngörülmüş olup, bu
düzenlemeyi üye ülkelerin iç hukuklarına yansıtma zorunlulukları yoktur. Bu
nedenle, Yönerge Taslağında ve dolayısıyla 1998'de yürürlüğe giren Yönergede
tescilsiz tasarımlara yer verilmemiştir. Bugün Topluluk ülkelerinde sadece
İngiltere'de tescilsiz tasarımlar özel olarak düzenlenmiştir.

46

Pistorius, T., 1997, s.254-255.
47 Jehoram, H., C., 1994, s.518.
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Topluluk Hukukunda tescilsiz tasarımlar, daha ziyade moda ve tekstil gibi kısa
ömürlü ürünlerin bulunduğu sektörlerin ihtiyaçları dikkate alınarak düzenlenmiştir.
Bu tür sektör temsilcileri, tescilsiz tasarımların ayrıca düzenlenmesini ve korunmasını
şiddetle savunmuşlardır. Bu sektörler, tescili, kendileri açısından yüksek maliyet,
gecikme ve sonuç alınamaz bulduklarından tercih etmemektedir. Özellikle, KOBİ'ler
ve bağımsız çalışan tasarımcılar (free-lans designers) bakımından tescilsiz korumanın
büyük önemi vardır. Ancak bu açıklamalardan, bu sektörlerin tescil sistemine
ihtiyaç duymadıkları sonucu da çıkarılmamalıdır. Uygulamada, tescilsiz bir
tasarımın tescilli tasarıma dönüştürülebilmesinin, tekstil sektörü bakımından
önemi büyüktür. 48

Gerçekten modası çabuk geçen ve sayıca çok olması nedeniyle tescili zahmetli
ve pahalı olan ürünler bakımından tescilsiz tasarımların yasal koruma
görmesinin büyük önemi vardır. Özellikle tekstil, moda ve takı sektörü bu gruba
girer. Ayrıca tecrübeler göstermektedir ki, birçok üretici firma tasarımlarını tescil
ettirmeyi ihmal etmektedir. 49 O nedenle, tescilsiz tasarımların korunmasıyla
uygulamada büyük bir boşluk doldurulabilir. Tüm bunların yanında tasarım
sahipleri, tasarımlarının ticari hayatta başarılı olup olmadıklarını önceden görme
fırsatı yakalar ve bunun sonucuna göre tescil başvurusuna karar verir.

EndTasKHK'nın hükümlerine göre TPE tarafından tescil edilen tasarımlar tescilli
tasarım olarak kabul edilir ve bu Kararnamenin korumasından faydalanır.
EndTasKHK'da, sadece tescilli tasarımların koruma altına alındığı; tescilsiz
tasarımların genel hükümlere tabi olacağı belirtilmekle yetinilmiştir (m.l/II).
Kararnamede bu hüküm dışında tescilsiz tasarımlarla ilgili başka bir düzenleme
bulunmamaktadır. Genel hükümler, somut olaya göre TK m.56 ve devamındaki haksız
rekabet, FSEK ile BK'nın 41 ve devamındaki haksız fiiller ve bazı hallerde de MK'nın
23 ve devamındaki şahsiyet haklarına ilişkin hükümler olabilir.

48

Franzosı, M., 1990, s.81.
Ellis, J., G.; “Industrial Design Protection after Philips Electronics NV v. Remington
Consumer Products-The Shape of Things to Come?” Journal of Business Law, March 1999, s.173.
49
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1.4.2

Estetik ve İşlevsel (Fonksiyonel) Tasarımlar

İnsan zevkine (beğeni duygusuna) hitap eden tasarımlar estetik tasarımlardır.50 Beğeni
duygusu, kişiden kişiye ve yöreden yöreye değişebilen sübjektif bir kavramdır. Bundan
dolayı bir tasarımın estetik olup olmadığına karar vermek her zaman kolay değildir.
Estetik özelliği belirlerken özellikle dikkat edilecek husus, tüketicinin söz konusu
ürünü satın alırken, o ürünün tasarımını dikkate alıp almadığıdır.51 Tasarım hukukunda
estetik olma, fonksiyonel olmama anlamında kullanılmaktadır.52 Bir tasarımın estetik
olması için o tasarımın güzel olması veya sanat eseri niteliğinde olması gerekmez.
Önceki tasarımlarla karşılaştırıldığında çirkin olmaması ve tüketicinin satın alma kararında dikkate alınması gerekli ve yeterlidir.53
İşlevsel tasarımların tanımım vermek oldukça zordur. İşlevsellik kavramı, bir ürünün
kullanımı veya amacı için zorunlu olan özelliklerini anlatır. Burada işlevsellik kavramı,
ürünün teknik işlevi olup, estetik işlevin (özelliğin) zıddı olarak kullanılmaktadır.
Estetik özellik iki ve üç boyutlu tasarımda bulunabilir. Ancak işlevsel özellik kural
olarak sadece üç boyutlu tasarımda bulunur. Bazı ürünlerin teknik ve zorunlu
özellikleri diğer ürünlere oranla daha fazladır. İşlevsel tasarıma bir yandan ürünün
kolay kullanımı gireceği gibi, diğer yandan ürünün çalışmasıyla ilgili özellikler de bu
kavrama dâhildir. Bazıları da bu kavramdan sadece teknik fonksiyonun zorunlu
kıldığı tasarımları anlamaktadır.54 Burada işlevsel tasarımlardan maksat, tüketicinin
günlük ihtiyacını gideren ürün tasarımları kastedilmektedir. Yani burada geniş
tanıma yer verilmiş olup ürünün kolay kullanımı gibi hususlar da bu tanıma
dâhildir. Genellikle bir tasarım, hem estetik hem de işlevsellik özelliklerine
birlikte sahiptir.

50

Pistorius, T., 1997, s.567-568.
Phillips, J., and Firth, A.; “Introduction to Intelluctual Property Law”, 2. Ed., Butterworths,
London, 1990, s.291.
52
Dunlop, AJS; “The Protection of Aesthetic Designs”, in The New Law of Trade Marks and
Design, South Africa, 1995, s.67.
53
Saidman, P., and Brinkman, D., W.; “Protection Proprietary Product Designs in the USA”, in
Industrial Design Rights-An International Perspective, Kluwer, London, 2001, s.329.
54
ALRC, 1994, No:5.2.
51
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1.4.3 İki ve Üç Boyutlu Tasarımlar

Kara Avrupası Hukukunda genellikle iki boyutlu tasarıma resim veya desen,
üç boyutlu tasarıma ise model denmektedir. Kara Avrupası Hukuk geleneğine
bağlı olan Türk Hukukunda da EndTasKHK'dan önce böyle bir ayırıma
gidilmekteydi. Ancak EndTasKHK ile her iki anlamı da karşılayan "tasarım" kavramı
tercih edilmiştir. Yeni düzenlemeye göre tasarım, iki veya üç boyutlu olabilir.
EndTasKHK m.3/a'de tasarım tanımlanırken; "... süsleme, çizgi, şekil, biçim, renk,
doku, malzeme veya esneklik… " ifadelerine yer verilmiş olup bu düzenlemeden, tasarımın iki veya üç boyutlu olabileceği anlaşılmaktadır.

1.4.4 Endüstriyel Olan ve Endüstriyel Olmayan Tasarımlar

Endüstriyel tasarımlar endüstriyel yolla üretilen tasarımlardır. Diğer bir
deyişle, seri olarak üretilen ürünlerin tasarımı endüstriyel tasarım olarak nitelendirilir. Daha sınırlayıcı bir tanıma göre endüstriyel tasarım, imalat sanayinde belli bir
malın üretilmesinde kullanılan modellerdir55. Endüstriyel tasarımda sanayi için tasarım
gerçekleştirilir. Bu nedenle endüstriyel tasarım üretilebilir olmalıdır. Sanayinin
gelişmesiyle birlikte makineler aracılığıyla çok sayıda tasarım yapılmaktadır. Bu
sayede tasarlanan ya da tasarımın uygulandığı ürün de makinelerle birden çok
sayıda üretilebilmektedir.

Seri olarak üretilmeyen, elle üretilen ürünlerin tasarımına, ürün tasarımı denir.
İnsanlığın varoluşundan bugüne ürün tasarımı da vardır. Endüstriyel tasarım ise
sanayileşmeyle birlikte gelişmiştir.

EndTasKHK ile seri olarak üretilen ürün tasarımları korunduğu gibi elle tek
tek üretilen, yani endüstriyel olmayan ürün tasarımları da korunmaktadır
(m.3/b). Böylece kanun koyucu korunacak tasarım yelpazesini geniş tutarak el
sanatlarını ve zanaatkârlığı korumayı amaçlamıştır. EndTasKHK'nın 3. maddesinde
ürün tanımlanırken "... endüstriyel yolla veya elle üretilen... " ürünler ifadesine yer
55

Yasaman, H.; “Sınai Resim ve Modeller”, Batider, C.XII, S.2-3/19984, İstanbul, 2002, s. 93.
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verilmiştir. Gerçekten, Topluluk ve Türk Hukuku bakımından bir tasarımın
endüstriyel olup olmadığının bir önemi bulunmamaktadır. Koruma şartlarını
taşımak kaydıyla her iki tür tasarım da korumadan faydalanır.

1.4.5 Moda Tasarımları

Latince'de tarz anlamındaki modus'dan gelen moda, insan ruhunda temellenen bir
davranış şeklidir. Moda, yaşam tarzını ifade eder.56

Moda

tasarımları,

endüstriyel

ürün

tasarımlarından

farklı

olarak

ürünün

fonksiyonuyla kural olarak ilgilenmez. Burada daha ziyade kimlik oluşturma, yeni
çizgiler geliştirme gibi hususlar ön plana çıkar. 57

Moda tasarımlarının kısa ömürlü olması nedeniyle bu konuda esnek bir düzenlemeye
yer verilmesi gerekmektedir. 58 Topluluk Hukukunda bu esneklik sağlanarak tescilsiz
tasarımların 3 yıl süreyle korunacağı açıkça düzenlenmiş olup, tescilsiz tasarımların
kamuya sunmadan itibaren 12 ay içinde de tescilinin yapılabileceği ayrıca kabul
edilmiştir. Yine 1/95 sayılı OKK’nın 8 numaralı ekinde ve TRIPS m.25/II'de tekstil
tasarımlarına özel bir önem verilmiştir. Hukukumuzda bu esnekliğin sağlandığı
söylenemez. Tescilsiz tasarımlar genel hükümlere göre korunur (EndTasKHK m.l).
Ancak bu korumanın ihtiyaçlara uygun olduğu söylenemez.

1.4.6 Konularına Göre Tasarımlar
Bu alt başlıkta tasarımlar, hukuki sonuçlar da dikkate alınarak şu şekilde
sınıflandırılabilir59: i) Ürün tasarımları, ii) Endüstriyel tasarımlar, iii) Çevre
tasarımları, iv) Bina tasarımları, v) Grafik tasarımları. Hemen belirtmek gerekir ki,
bunlardan çevre ve bina tasarımları FSEK kapsamında korunmakta olup,
EndTasKHK hükümlerine göre korunmaz.

56

Tunalı, İ.; ”Tasarım Felsefesine Giriş”, Yem Yayınları, İstanbul, 2002, s.94.
Suluk, C.,2003, s.77.
58
a.g.e. , s.77.
59
Tekinalp Ü., 2002, s.569.
57
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EndTasKHK'nın 3/(b) hükmünde sayılan ürün çeşitleri şunlardır: i) Nesneler, ii)
Bileşik sistem veya bu sistemin parçalan (bileşik ürün ve parçaları), iii) Setler, iv)
Takımlar, v) Ambalajlar, vi) Birden çok nesne veya sunuşun bir arada algılanabilen
bileşimleri, vii) Grafik semboller ve viii) Tipografik karakterler.

Tasarım Hukuku bakımından, EndTasKHK m.3/(b)'de belirtilen ürün tanımına
girmek kaydıyla, ürünün çeşidinin kural olarak bir önemi bulunmamaktadır. Ancak
bu kuralın bazı istisnaları vardır. Her şeyden önce parça tasarımları özellik arz
etmektedir. Ana gövdeye bağlantısının yapılabilmesi için zorunlu biçim ve/veya
boyutta tasarlanması gereken parça tasarımları (mustjît parça tasarımları) koruma
görmez (EndTasKHK m.10/11). Ayrıca ürünün genel görünümü ile uyum için
gerekli olan parça tasarımları (must match parça tasarımları) ise, ancak 3 yıl koruma
görür (EndTasKHK m.22).

1.4.7 Parça Tasarımları

Parça tasarımı kavramı ile yedek parçaların görünümü ifade edilmekte olup, konu
EndTasKHK’nın Onarım Amaçlı Kullanım başlığını taşıyan 22. maddesinde
düzenlenmiştir. Bu madde hükmüne giren tasarımlar, piyasaya ilk sürüldüğü tarihten
itibaren 3 yıl koruma görmektedir.

1.4.8 Görünmeyen Tasarımlar

Topluluk Hukukunda, görünmeyen tasarımlarla ilgili düzenlemelerden birisi,
Tüzüğün Şubat 1996 tarihli Taslağında yapılmıştır. Buna göre, tasarımın tanımına
açık şekilde görülebilir (outıvardly visible) ifadesi eklenmiştir. Ancak bu terim daha
sonra tasarıdan çıkarılmış olup Tüzük ve Yönerge bu şekliyle yürürlüğe girmiştir.
Burada ayrıca belirtmek gerekir ki, Topluluk Yönergesiyle uyumlaştırmadan önce
İngiliz Hukukunda görülebilirlik (eye appeal) şartı aranmaktaydı. Bu nedenle İngiliz
Hukukunda görünmeyen tasarımların tescil edilemeyeceği kabul edilmekteydi.
Uyumlaştırmadan sonra bu ifade yasadan çıkarılmıştır.
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Topluluk ve Türk Hukukunda bir ürünün tasarımı korunduğu gibi, bir ürünü
oluşturan parça tasarımları da korumadan faydalanır. 60 Parça tasarımlarının koruma
görmesi için söz konusu parçanın, bağlı bulunduğu üründen (bileşik üründen)
bağımsız olarak ve tek başına değerlendirildiğinde yeni ve ayırt edici özellikte
olması gerekir. Demek ki, bir ürünün belli bir parçasının tasarımı, yeni ve ayırt edici
nitelikte ise o ürünün diğer özellikleri yaygın olarak biliniyor olsa da o ürün
parçasının tasarımı korunacaktır.

Bir tasarımın korunması için tüketicinin söz konusu tasarımı görmesinin gerekli olup
olmadığı konusunda İngiliz Hukukunda herhangi bir düzenleme yoktur. Ancak,
İngiliz İçtihat Hukukunda sorun çözüme kavuşturulmuştur. İngiliz Mahkeme
kararlarının vardığı sonuç, koruma görecek tasarımların satış anında görünmesinin
şart olmadığı şeklindedir. Diğer bir deyişle, söz konusu tasarım, ürünün
kullanımı/tüketimi anında görülebiliyorsa korumadan faydalanır. Bir İngiliz
Mahkeme Kararına konu olan olayda, çikolata yumurtasına uygulanan tasarımının
bir kısmı, yumurtanın içinde kalmakta ve ancak yenirken görülebilmektedir. Diğer
bir kararda ise saatin sıvı kristal göstergesi, ancak elektriğe takıldığında
görülebilmektedir. Her iki tasarım da korumadan yararlanmıştır. 61

Amerikan Hukukunda bir tasarımın, tasarım patentiyle korunabilmesi için ürün
normal olarak kullanılırken tasarımının özellikleri görünmelidir. 62 Bu sonuç,
“Amerikan Hukukunda kabul edilen tasarımın estetik nitelikte olması gerekir”
ilkesinden çıkarılmaktadır. Eğer normal kullanım esnasında ürünün bir parçasına ait
tasarımın özellikleri görünüyorsa, tasarım patenti verilirken sadece o parçaya ilişkin
tasarımın koruma şartlarını sağlayıp sağlamadığına bakılır. Yani bu halde ürünün
genel görünümü değil de, sadece görünen kısmı değerlendirilerek bir sonuca varılır.
Alman İçtihat Hukukunda da bir ürünün parçası tek başına koruma şartlarını
karşılıyorsa tasarım korumasından faydalanacağı sonucuna varılmıştır. Ancak bunun
için söz konusu parçanın tek başına satılabilir {marketable) nitelikte olması gerekir.
Alman Yüksek Mahkemesi, parça tasarımının görülebilir olup olmadığına
60

EndTasKHK m.5.
K K Suwa Seikosha’s Appln, (1982) RPC 166.
62
Saidman, P., and Brinkman, D., W., 2001, s.330.
61
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değinmemiştir. Ancak anılan hukukta uyumlaştırmadan önce koruma şartlarındaki
düzeyin yüksekliği ve tasarımın korunması için aranan estetik nitelik nedeniyle
görünmeyen tasarımların korunmayacağını söylemek mümkündür. Bununla birlikte,
1998 tarihli Topluluk Yönergesine uyum sağlandığı için bugün Alman Hukukunda
tasarım koruması için estetik nitelik aranmamaktadır.
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2

TASARIMIN EKONOMİK GÜCÜ VE TASARIM
POLİTİKALARI

2.1

Tasarımın Ekonomik Gücü

Ekonomi perspektifinden bakıldığında işletmeler, elindeki kaynak ve teknolojiyle;
gelişen piyasa şartlarını ve ilgili devlet politikalarını gözeterek, gelirlerini arttırırken
maliyetlerini de en aza indirme çabası içindedirler. Aynı şekilde devletler de mikro
bazda işletmelerin karşılaştığı kısıtlara benzer şekilde, doğal kaynakları, jeopolitik
konumu ve vatandaşları için sağlayacağı gelecek gibi şartlar altında ekonomik
refahı, diğer bir deyişle vatandaşlarının yaşam standardını yükseltmek için çaba
harcarlar.

Günümüzde işletmelerin hayatta kalmalarının ve büyümelerinin önündeki en büyük
engel, sadece bölgesel sınırlar içinde değil, artık küresel alanda da yoğunlaşmış
rekabet ortamıdır. Bu yoğun rekabet ortamında mikro bazda işletmelerin, makro
anlamda da ulusal ekonomilerin ayakta kalabilmesi veya güçlenmesi için iktisadi ve
sosyal temelli çeşitli politika ve uygulamalar geliştirilmektedir. Bu politikaların
başarılı olabilmesi için, işletmelerin maliyet ve finansman odaklı çözüm arayışları
dışında, pazarda sürekli rekabet avantajı sağlayacakları stratejiler geliştirmeleri
gerekmektedir. Son dönemde çoğu sanayileşmiş ülkenin gündeminde olan ve
temelleri 1950’li yıllara dayanan tasarım stratejileri; tasarımın etkin kullanımının
ürüne katma değer sağlama ve rekabet avantajı elde etme üzerine odaklanmaktadır.
Ülkemizde uzun süre göz ardı edilmiş bu tür stratejiler, devlet destekli programlar ve
doğru politikalar sayesinde ülkemiz sanayi ve ekonomisi için önemli bir araç olarak
kullanılmaya başlanmıştır.

Tasarım, geleneksel anlamda lüks ürün gruplarına ait bir ayrıcalık ifade eden estetik
ve sanatsal bir olgu olarak kabul edilirdi. Tasarım artık günümüzde lüks ürün
piyasalarından başka, ileri teknoloji ürünlerinden gıdaya, otomotivden ev eşyalarına
çok geniş alanlara yayılmış ve ürünleri farklılaştırarak rekabet etme konusunda
stratejik bir araç olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bundan da öte, tasarımın ürün
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inovasyonu

ve

pazarlama

faaliyetlerindeki

rolü

yeniden

tanımlanmaktadır.

Geleneksel ve dar anlamlıyla lüks ürün gruplarına ait bir kavram olarak algılanan
tasarım, bilim ve yönetim literatüründe kendine “ürüne estetik değer katan inovasyon
süreci” olarak yer bulmaktadır. Bu perspektifte tasarım, ürün inovasyonu, iletişim,
dağıtım kanalları, ve yenilenen müşteri ilişkilerini kapsayan yönetimsel süreçlerin
yapay bir ifadesi olarak ortaya çıkmaktadır. Başka bir deyişle tasarım, inovasyon
sürecinde kullanılan bir araç olmak yerine, ürüne katma değer yaratma noktasında
yapılan çalışmaların merkezinde konumlanmaktadır.

Tasarımın bu denli önemli hale gelmesinde, insanların ve toplumların tüketim
alışkanlıklarının değişmesi ve teknolojik gelişmelerin üretim süreçlerine katkıları
etkili olmuştur. Modern toplumlarda tüketiciler, spesifik ihtiyaçlarının ve kişisel
tercihlerinin dikkate alınmasına özen göstermektedirler. Tercih edilen ürünler müşteri
için bir tarz ve kişisel ifade biçimi olarak değerlendirilmektedir. Modern tüketim
modelinde, ürünlerin teknolojik ve fonksiyonel unsurları tek başına sürdürülebilir
rekabet avantajı sağlamada yetersiz kalmaktadır. Teknik inovasyon sonucu
geliştirilen ürünlere bir estetik görünüm, yani tarz kazandırıldığı durumda rekabet
avantajı sağlanabilmektedir.

Tasarımın modern üretim ve tüketim modellerindeki yeri, firmaların rekabet aracı
olarak tasarımı nasıl kullanılabilecekleri konusunda somut tespitler ortaya koymuştur.
Dünyada birçok ülke, ulusal ekonomi ve sanayi alanında rekabet edebilme açısından
tasarımın önemini kavramaya başlamış ve ilgili sektörlerle yakın işbirliği içinde
tasarım politikaları ve programları geliştirmişlerdir. Bu politikaların temelinde
tasarımın ekonomik gelişme ve rekabet avantajı kazanma noktasında stratejik araç
olarak kullanma hedefi yatmaktadır.

Tasarım politikası temel olarak, ülkedeki tasarım faaliyetleri, tasarımcılar, işletmeler,
tasarım kuruluşları, ilgili eğitim kurumları, ilgili kamu kurumları ve tüm girdiler
arasında bir ağ oluşturup, bunları belirlenen hedef ve stratejiler doğrultusunda
yönlendirmek, aralarındaki iletişimi sağlamak ve işbirliği faaliyetlerini organize
etmek üzerine odaklanmaktadır. Bu politikaların başarılı olması için, ileriye dönük
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hedef ve planların somut olarak belirlenmesi ve yeni bilgilerin ve araştırmaların takip
edilmesi, yani politikanın sürekliliğinin ve güncelliğinin sağlanması şarttır.

Genel olarak tasarım politikaları ulusal ekonomi açısından; ekonomik gelişme için
tasarımın stratejik araç olarak kullanılması, iş fırsatları ve istihdam oluşturma, dış
ticaret hacminin artması, işletmelerin uluslararası rekabet gücü kazanmaları gibi
temel hedefler içermektedir. Bununla birlikte tasarım politikası ve programlarının
eğitim alanında, nitelikli tasarımcılar yetiştirilmesi ve disiplinler arası tasarım eğitimi
oluşturulması konusunda da hedefleri bulunmaktadır. Görüldüğü üzere, tasarım
politikaları sadece ekonomi odaklı değil, toplumsal ve kültürel alanlarda da katkılar
ortaya koyan çok taraflı oluşumlardır.

Tasarımın işletme ve ekonomik performansı artırdığı gerçeğini destekleyen çeşitli
çalışmalar mevcuttur. Ancak bu durumu sayısal verilerle analiz eden çalışmaların
sayısı çok fazla değildir. Yapılan çalışmalar, tasarımın üretim aşamasını da içine alan,
ürün konseptinin oluşturulmasından ürünün pazarlanmasına kadar geçen üretim
süreçlerinde etkin bir şekilde kullanılması ile işletme performansı arasında kayda
değer bir bağlantı olduğunu ortaya koymaktadır.

Tasarım kullanımının uluslararası rekabet gücüne etkisini açıkça ortaya koyması
bakımından Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan Küresel Rekabet Gücü
Raporları önemli bir kaynaktır. Söz konusu rapor, tasarım kullanımının işletme girdisi
olarak değerlendirildiği belirli ölçütleri içeren göstergeleri ele almaktadır. Tasarımın
kullanımına ilişkin endeksler genel rekabet gücü sıralamasıyla karşılaştırıldığında,
rekabet gücü ile tasarım kullanımı arasında güçlü bir bağlantı olduğu görülmektedir.

Tasarım kullanımına ilişkin yedi endeks belirlenmiş olup bu endekslerin
derecelendirilmesine ilişkin verilen puanların açıklaması aşağıda belirtilmiştir:
1-Ar-Ge’ye yapılan şirket harcamaları
Ülkenizdeki şirket sayısı (1 = Ar-Ge’ye harcama yapılmaması, 7 = Uluslararası
seviyede Ar-Ge’ye Harcamalar yapılması)
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2- Rekabet avantajının yapısı
Ülkenizdeki şirketlerin uluslararası pazarlardaki rekabet gücü kaynağı(1 =Düşük
maliyet ve yerel doğal kaynaklar, 7 = Yenilikçi ve orijinal ürünler ve süreçler)

3- Değer zinciri varlığı
Ülkenizdeki ihracat yapan şirketlerin ihraç ürünleri çeşitleri (1 = Sadece üretim ve
hammadde temelli, 7 = Sadece üretim odaklı değil aynı zamanda ürün tasarımı, Pazar
satışlarını artırma, lojistik ve satış sonrası servis temelli)
4- İnovasyon kapasitesi
Teknoloji sahibi şirketlerin teknoloji yapısı (1 = Sadece yabancı şirketleri taklit etme
veya lisans yoluyla elde edilen teknoloji, 7 = Araştırmalarını kendi yöneterek ve ürün
ve süreçlerine kendi öncülük ederek)

5-Üretimin sofistike yapısı
Üretim süreçlerinin yapısı (1 = Emek yoğun metotlar ve eski üretim teknolojileri
kullanımı, 7 = Dünyanın en iyi ve en verimli süreç teknolojilerinin kullanımı)

6- Pazarlama gücü
Ülkenizdeki pazarlama gücü (1 = Sınırlı ve ilkel şekilde, 7 = Yoğun ve dünyanın en
sofistike araç ve tekniklerinin kullanımı)

7- Müşteri memnuniyetinin derecesi
Ülkenizdeki şirketlerin müşteri davranışları (1 = genellikle müşteri memnuniyetinin
sağlanamaması, 7 = yüksek oranda müşteri beklenti ve bağlılığının sağlanabilmesi)
Tablo 2.1’de tasarım kullanım seviyeleri ve ulusal rekabet güçleri arasında yer alan
korelasyonu göstermek amaçlı tabloda yazılı ilgili ülkelerin tasarımda bulundukları
seviyeye karşın sahip oldukları ulusal rekabet güçleri karşılaştırılmıştır.
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Şekil 2.1 Ülkelerin rekabet güçleri ile tasarım rekabet güçleri karşılaştırılması

Avrupa komiteler komisyonunun 2009’da yayınladığı dokümanda tasarımın mikro
ve makro ekonomik analizleri üzerine birçok araştırma yapılmış ve tasarım ile şirket
performans göstergeleri arasında güçlü bir bağ olduğu vurgulanmıştır.
Yapılan araştırmaların birçoğu, tasarımın şirket performansını, kârlılığını, hisse
senedi bedelini, istihdam gücü ve ihracat oranlarını artırdığını göstermiştir.
Şirketlerin, tasarımın faydaları üzerine düşüncelerine ilişkin yapılan araştırma
bulguları, genellikle tasarımın en büyük katkısının şirket markasını ve imajını
kuvvetlendirdiği gerçeğini ortaya koymuştur. İsviçre şirketlerinin %53’ü, tasarımın
şirket markaları üzerinde ciddi bir olumlu etkiye sahip olduğunu düşünmektedirler.
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World Economic Forum, The Global Competitiveness Report, 2007/2008.

23

İspanyol şirketlerin %70’i tasarımın şirket imajı üzerinde ciddi bir olumlu etkiye
sahip olduğunu düşünmektedirler.
Araştırmalar aynı zamanda şirketlerin, tasarımın satış, maliyet ve karlılık gibi
performans göstergeleri üzerinde de doğrudan etkisi olduğunu düşündüklerini ortaya
koymuştur:
·

İsveçli şirketlerin %32’si tasarımın satışlar üzerinde doğrudan güçlü bir etkisi
olduğunu; İspanyol ve İngiliz şirketlerin %40’ından fazlası ve Norveçli
şirketlerin %66’sı ise , tasarımın satışlar üzerinde kayda değer bir etkisi
olduğunu düşünmektedirler. Tasarımın aynı zamanda yeni pazarlara girişte
güçlü bir etkisi olduğuna Norveçli şirketlerin %65’i, İspanyol şirketlerin
%56’sı ve İngiliz şirketlerinin de %46’sı inanmaktadırlar.

·

Genellikle, şirketler tasarımın, diğer şirket performans göstergeleri üzerindeki
güçlü etkisine karşın maliyetleri düşürmesi noktasında daha az etkili
olduğunu düşünmektedirler. İsveçli şirketlerin %9’u, tasarımın maliyetleri
indirgemede güçlü bir etkisi olduğuna; İspanyol şirketlerin %50’si ise
tasarımın verimlilik üzerinde kayda değer bir etkisi olduğuna inanmaktadır.

·

Verimlilik konusunda ise, İsveçli şirketlerin %60’ı tasarım ile verimlilik
arasında olumlu bir korelasyon olduğu fikrine kısmen veya tamamen
katılmışlardır. Norveçli şirketlerin %75’ine ve İngiliz şirketlerinin %42’sine
karşın İspanyol şirketlerinin %81’i tasarımın kârlılık üzerine etkisi olduğunu
düşünmektedirler. İspanyol şirketlerinin %50’si de bu etkinin oldukça kayda
değer olduğuna inanmaktadırlar.

2003’de Yeni Zelanda Ekonomi Araştırma Enstitüsü (NZIER) tarafından yapılan bir
çalışmada, bir ülkede tasarımın kullanımı ile ülkenin rekabet gücü arasındaki ilişki
vurgulanmıştır. YZEAE(NZIER), bir tasarım endeksi oluşturmak için, Dünya
Ekonomik Formunun 2001-2002 tarihinde yayınladığı Küresel Rekabet Gücü
Raporundan tasarım kullanımının işletme girdisi olarak değerlendirildiği belirli
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ölçütleri içeren göstergeleri almıştır: yenilik kapasitesi, üretim süreç kapasitesi,
pazarlama gücü, marka ve ürün tasarım yönetimi kapasitesi. Sonrasında, tasarımın
kullanımına ilişkin endeksler genel rekabet gücü sıralamasıyla karşılaştırıldığında,
rekabet gücü ile tasarım kullanımı arasında güçlü bir bağlantı olduğu görülmüştür.

Tablo 2.1 Ülkelerin tasarım kullanımı ve rekabet güçleri karşılaştırılmasında sıralanması

Ülkeler
Finlandiya
Amerika
Hollanda
Almanya
İsviçre
İsveç
İngiltere
Danimarka
Avustralya
Singapur
Kanada
Fransa
Avusturya
Belçika
Japonya
İzlanda
İsrail
Hong Kong
Norveç
Yeni Zelanda

Rekabet Güçlerine
Göre Sıralama
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16
18
19
20

64

Tasarım Güçlerine
Göre sıralama
1
2
7
3
6
8
10
9
21
22
15
4
12
16
5
14
14
24
18
20

Tasarımın mikro ve makro analizlerle incelenmesi neticesinde, bir ülkede tasarımın
kullanımı ile onun sağladığı toplam rekabet gücü arasında çok ciddi bir ilişki olduğu
görülmesine rağmen araştırmalar bu ilişkinin sebep-sonuç ayrıntısı hakkında
herhangi bir şey ortaya koymamıştır. Ancak, araştırmalar, tasarımın şirket
performansı üzerinde olumlu etkisi olduğunu varsaymanın gayet mantıklı olduğunu
ortaya koymuştur. Ayrıca bu araştırmalarda, bir ülkedeki şirketlerin tasarım
kullanımlarının toplam etkisinin de ülkenin makro ekonomik seviyesi üzerinde güçlü
bir etkiye sahip olacağı ortaya konulmuştur.
64

Dünya Ekonomik Formu 2002, YZEAE(NZIER), 2003.
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Tasarım rekabet gücüne yön verecek kadar önemli bir faktör olmasına karşın, tasarım
politikaları ve koordine bir tasarım yönetimi oluşturmaksızın, gerekli tasarım
destekleri olmadan ve tasarımın şirket politikalarıyla entegrasyonunu sağlamadan
tasarımın tek başına etkili ve başarılı olmasını beklemek mümkün olmayacaktır.

2.2

Tasarım Politikaları

Küresel ekonomide ülkelerin rekabet gücünün arttırılmasında kritik role sahip olan
tasarım konusunda organize faaliyetlerin başlangıcı 19. yüzyıla uzanmaktadır.
İsveç’te 1845 yılında kurulan Svenk Form (İsveç El Sanatları ve Tasarım Derneği)
dünyada tasarım alanında kurulan ilk kuruluş olma özelliğini taşımaktadır.65 Bu
girişimi 1875 yılında Finlandiya’da El Sanatları ve Tasarım Derneği’nin 1913 yılında
ABD’de Dekoratif Sanatçılar ve Esnaflar Birliği’nin kurulması takip etmiştir.

Bu öncü gelişmelerin ardından, tasarımın sanayiye entegre olmasıyla birlikte,
endüstriyel tasarımlar konusunda daha profesyonel organizasyonlar ortaya çıkmaya
başlamıştır. 1944 yılında İngiltere’de dünyadaki ilk Tasarım Konseyi kurulmuştur.
Benzer organizasyonlar kısa süre içerisinde Avustralya, Kanada, Fransa, İtalya ve
Almanya gibi ülkelerde de oluşmaya başlamıştır.

Dünyada yaşanan bu gelişmelere karşın ilk tasarım politikası 1958 yılında
Hindistan’da oluşturulmuştur.66 İlerleyen yıllarda, tasarımın teşvik edilmesi amacıyla
International Council of Societies of Industrial Design (ICSID), International
Federation of Interior Designers/Architects (IFI), International Council of Graphic
Design Associations (ICOGRADA) gibi uluslararası organizasyonlar ortaya
çıkmıştır.

1990’lı yıllara gelindiğinde birçok ülkede bütünlüklü ve müstakil tasarım
politikalarının ve stratejilerinin ortaya çıktığı görülmektedir. Dünya geneline
baktığımızda tasarımlar konusunda. Şekil 2.1’de tasarım faaliyetlerinin teşvik
edildiği, bunun bir ileri adımı olarak sanayicilerin tasarım konusunda desteklendiği
65
66

Murphy, G. R.,“An International Perspective” , Design Wales, Marsilya, 2008, s. 4
a.g.e, s.4.
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ülkeler ve son olarak tasarım politikasına sahip ülkeleri gösteren harita yer
almaktadır. Bu haritada tasarım konusundaki teşvik, destek ve politikaların Avrupa,
Kuzey ve Güney Amerika ve Güney Asya bölgelerindeki ülkelerde yoğunlaştığı
görülmektedir.

█ Tasarımın Teşvik Edilmesi → █ Yardımlar → █ Tasarım Politikası
67

Şekil 2.2 Dünyada Tasarımın Politikaları

Ulusal ekonomi ve sanayi alanında rekabet edebilme açısından tasarımın önemini
kavrayan ülkelerde hükümetler, ilgili sektörlerle yakın işbirliği içinde tasarım
politikaları ve programları geliştirmiştir. Bu politikaların temelinde tasarımı
ekonomik gelişme ve rekabet avantajı kazanma noktasında stratejik araç olarak
kullanma hedefi yatmaktadır. Ayrıca bu politikaların sosyal refah oluşturma, iş ve
istihdam yaratma noktasında da katkı sağladığı gözlenmektedir.

Tasarım politikasına sahip ülkelerde yürütülen programların çoğunluğu devlet
finansmanlı ve destekli programlardır. Farklı ülkelerde oluşturulan tasarım
politikalarının temel hedefleri bir birbirlerine büyük benzerlikler göstermektedir.
Ancak ülkedeki mevcut tasarım faaliyetleri ile iş dünyasının ilişkisi bu politikalarda
belirlenen öncelikleri farklılaştırmaktadır. Tasarım politikasının sürekliliğinin ve
takibinin sağlanması için bu ülkelerde tasarım enstitüleri, tasarım merkezleri veya
67

a.g.e., s. 8.
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tasarım konseyi adı altında birim veya kuruluşlar oluşturulmuştur. Dünyada tasarım
politikasına ve programlarına sahip ülkeler incelenerek bu programların temel
özellikleri aşağıda tablo haline getirilmiştir:
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Tablo 2.2 Çeşitli Ülkelerdeki Tasarım Programları

Ülke / Program 1. İngiltere Ulusal Tasarım Programı
Finansman
Kaynağı

Devlet, Sanayi

Temel Hedefler

- Ekonominin güçlendirilmesi
- Katma değeri yüksek ürünler için yeni teknolojiler sağlanması
- Tasarım araçlarının etkin yönetiminin sağlanması
- Eğitim sisteminde tasarım becerilerinin geliştirilmesi

Ülke / Program 2. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Tasarım Programı
Finansman
Kaynağı

Temel Hedefler

Tasarım firmaları, özel sektör temsilcileri, çeşitli federal kaynaklar
- Ulusal ekonomi ve toplum açısından tasarımın değerinin
anlaşılmasının sağlanması (IDSA)
- İşletme yöneticilerinin, tasarım profesyonellerinin ve kamu
sektörünün eğitim ve tanıtım yoluyla, tasarım farkındalığının
arttırılması

Ülke / Program 3. Almanya Kurumsal Programlar
Finansman
Kaynağı
Temel Hedefler

Devlet, Özel Sektör
Tasarım konusundaki know-how ve uzmanlığın ekonomi, siyaset,
kültür ve sosyal hayata aktarılması

Ülke / Program

4. İtalya Bölgesel Tasarım Programı ve Tasarım Geliştirme
Programı

Finansman
Kaynağı

İş dünyası, Devlet

Temel hedefler

Bölgesel üretim ve marka yaratma amacıyla İşletmelerin ve tasarım
danışmanlığı hizmetlerinin desteklenmesi

Ülke / Program

5. Avustralya Tasarımın Bölgesel Olarak Teşviki
Bölgesel Tasarım Programı (Victoria State, 2004)

Finansman
Kaynağı

Devlet, Bölge Konseyleri / Victoria State

Temel Hedefler

- Tasarım bilincinin artırılarak, Victoria bölgesindeki sanayinin rekabet
gücünün artması
- Tasarım sektörünün, yaygınlaştırma, iş kapasitesi oluşturma ve destek
altyapısı sağlama yoluyla rekabet gücünün artması
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Tablo 2.2 Çeşitli Ülkelerdeki Tasarım Programları (Devamı)

Ülke / Program

6. İrlanda Ulusal Tasarım Programı

Finansman Kaynağı Devlet

Temel Hedefler

- Tasarım altyapısının geliştirilmesi
- KOBİ’lerin ürün geliştirme ve inovasyon süreçlerinde tasarımın
etkin kullanmasının sağlanması
- Tasarım endüstrisinde profesyonelliğin artırılması

Ülke / Program

7. Hollanda Ulusal Tasarım Programı 2005-2008

Finansman Kaynağı Devlet 2005 - 2008 için 2.6 – 3.7 Milyon Euro Bütçe

Temel Hedefler

Ülke / Program

- Hollanda tasarımı kavramının duyurulması ve geliştirilmesi
- Hollanda tasarım sektörünün geleceğinin planlanması
- Ekonomik, sosyal ve uluslararası kalkınmanın sağlanması
- Tasarım altyapısının geliştirilmesi
8. Danimarka Ulusal Tasarım Programı 2004-2007

Devlet
- 2005–2008 Tasarım Programı için 5.4 Milyon Euro
Finansman Kaynağı
- Danimarka Tasarım Merkezi (Yıllık 1.7 Milyon Euro)
- Araştırmalar için 2.7 Milyon Euro

Temel Hedefler

- Danimarka tasarımının ulusal ve uluslararası seviyede marka
gücünün arttırılması
- Danimarka ekonomisinin ve tasarım faaliyetlerinin gelecek
tehditlere karşı hazırlanması

Ülke / Program

9. Norveç Ulusal Tasarım Programı 2002-2010

Devlet, bütçe 2002–2005
-Ulusal tasarım kampanyası, 6 Milyon Euro
Finansman Kaynağı -Tasarımın Norveç ekonomi ve sanayisine adaptasyonunun
sağlanması, 9 Milyon Euro
-Tasarımda uzmanlığın geliştirilmesi (araştırma ve eğitim) 750 Bin £
Temel Hedefler
Küresel piyasalarda pazar payının arttırılması
Ülke / Program

10. Finlandiya Ulusal Tasarım Programı 2005

Devlet, ulusal kurumlar, işletmeler
Finansman Kaynağı - TEKES, uygulamalı araştırmalar için 27 Milyon Euro
- Finlandiya Akademisi, temel araştırmalar için 2 Milyon Euro

Temel Hedefler

-Tasarım, eğitim ve araştırma faaliyetlerinde standartların
yükseltilerek rekabet gücünün geliştirilmesi
-Tasarım danışmanlığı hizmetlerinin yapısal değişimi ve dışa açılımı
için yatırım yapılması ve tasarım sektörünün güçlendirilmesi
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Tablo 2.2 Çeşitli Ülkelerdeki Tasarım Programları(Devamı)

Ülke / Program

11. Estonya Ulusal Tasarım Programı

Finansman Kaynağı Devlet (Danimarka Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan öneri)

Temel Hedefler

- İşletmelerin ve ulusal ekonominin rekabet gücünün arttırılması
- Yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için tasarım sektörünün
geliştirilmesi

Ülke / Program

12. Yeni Zelanda Ulusal Tasarım Programı 2003-2008

Finansman Kaynağı Devlet
Temel Hedefler

- Daha güçlü rekabet için tasarımın kullanılması
- Bütün alanlarda karar verme süreçlerine tasarımın entegre edilmesi

Ülke / Program

13. Hong Kong Ulusal Tasarım Programı

Finansman Kaynağı Devlet

Temel Hedefler

-Ürün geliştirme ve katma değer yaratma süreçlerinde tasarım ve
inovasyonun etkin kullanımının sağlanması
-Genç tasarımcıların cesaretlendirilmesi ve kamuoyunda tasarım
bilincinin artırılması

Ülke / Program

14. Japonya Ulusal Tasarım Programı 2003

Finansman Kaynağı Devlet
Temel Hedefler

-Markalaşma sürecinde tasarımın stratejik kullanımının desteklenmesi
-Tasarımın kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarının desteklenmesi

Ülke / Program

15. Güney Kore Ulusal Tasarım Programları (5 yıllık)

Finansman Kaynağı Devlet

Temel Hedefler

- Tasarım endüstrisinin etki alanının genişletilmesi
- Dünya çapında tasarımcıların yetiştirilmesi
- Tasarım inovasyonu kapasitesinin güçlendirilmesi

Ülke / Program

16. Singapur Ulusal Tasarım Programı

Finansman Kaynağı Devlet

Temel Hedefler

- İşletmelere tasarımın entegre edilmesi, kamu ve özel sektörde
tasarımın kullanılmasının sağlanması
- Güçlü ve profesyonel bir tasarım camiasının oluşturulması
- Singapur’un, tasarım konusunda küresel bazda cazibe merkezi
haline getirilmesi
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Tablo 2.2’de yer alan ülkelerde uygulanan tasarım politika veya programları temel
hedefler açısından incelendiğinde; ortak hedeflerin
·

rekabet gücünün arttırılması

·

yüksek katma değer yaratma

·

işletmelere tasarımın entegre edilmesi

·

tasarım sektörünün geliştirilmesi

·

tasarım bilincinin yerleştirilmesi olduğu görülmektedir.

Tabloda yer alan ülkelerde uygulanan programların finansman kaynakları
incelendiğinde, ülkelerin %60’ında tamamen devlet kaynaklarının, %40’ında ise
devlet ve özel sektör kaynaklarının kullanıldığı ortaya çıkmaktadır.

Dünyadaki tasarım politikaları temel olarak, ülkedeki tasarım faaliyetleri,
tasarımcılar, işletmeler, tasarım kuruluşları, eğitim kurumları, kamu kurumları ve
tüm girdiler arasında bir ağ oluşturup, bunları belirlenen hedef ve stratejiler
doğrultusunda

yönlendirmek,

aralarındaki

iletişimi

sağlamak

ve

işbirliği

faaliyetlerini organize etmek üzerine odaklanmaktadır. Bu politikaların başarılı
olması için, ileriye dönük hedef ve planların somut olarak belirlenmesi ve yeni
bilgilerin ve araştırmaların takip edilmesi, yani politikanın sürekliliğinin ve
güncelliğinin sağlanması şarttır.

Genel olarak tasarım politikaları ulusal ekonomi açısından; ekonomik gelişim için
tasarımın stratejik araç olarak kullanılması, iş fırsatları ve istihdam oluşturma, dış
ticaret hacminin artması, işletmelerin uluslararası rekabet gücü kazanmaları gibi
temel hedefler içermektedir. Bununla birlikte tasarım politikası ve programlarının
eğitim alanında, nitelikli tasarımcılar yetiştirilmesi ve disiplinler arası tasarım eğitimi
oluşturulması konusunda da hedefleri bulunmaktadır. Bu bakımdan dünyadaki
tasarım politikalarının sadece ekonomi odaklı değil, toplumsal ve kültürel alanlarda
da

katkılar

ortaya

koymayı

amaçlayan

çok

taraflı

oluşumlar

olduğu

gözlemlenmektedir.
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3

UYGULAMA

Bu çalışmada Türkiye ve yurtdışında faaliyet gösteren işletmelerin mevcut tasarım
faaliyet ve politikaları incelenecektir. Araştırmada, tasarım faaliyet ve politikaları ile
ilgili bir anket çalışması (Ek 1) yapılarak işletmelerin tasarıma olan bakış açıları,
tasarımcı istihdamı ve devlet teşviklerinden faydalanma düzeyleri incelenmiştir.

3.1

Araştırmanın Amacı ve Kapsamı

Bu araştırmanın amacı tezin konusunu oluşturan ülkesel tasarım stratejilerinin
oluşturulmasında tasarım konseylerinin rol ve öneminin, araştırılmasıdır. Bu amaç
doğrultusunda, işletmelerin tasarıma bakış açıları, tasarımcı istihdam seviyeleri,
tasarım politikaları, devlet teşviklerinde haberdar olma ve faydalanma düzeyleri ile
tasarım süreçleri hakkında bilgi edinmek için Ek 1’de yer alan anket hazırlanmış ve
işletmelere gönderilmiştir.

3.2

Araştırmanın Önemi

Gün geçtikçe sürekli gelişen ve de yenilenen pazarlar işletmelerin de kendilerini
sürekli geliştirmesini zorunlu kılmaktadır. İşletmelerin müşteri beklentilerini
karşılayarak pazar paylarını korumalarını ve genişletmelerini sağlamak gelişen
dünyada sürekli yeni bir şeyler ortaya koyarak mümkün olabilmektedir. Tasarım,
işletmelere toplumun sürekli değişen ve de gelişen beklenti, ihtiyaç ve beğenilerini
kısa süre ve katlanılabilecek seviyede maliyetlerde karşılayabilme imkânı sunabilen
günümüzün en önemli rekabet araçlarından biri haline gelmektedir. Bu nedenle bu
araştırma işletmelerin tasarımdan faydalanılabilmeleri için tasarım konseylerinin rol
ve önemlerinin belirlenmesi açısından önemlidir.

3.3

Araştırmanın Sınırlamaları

Araştırmada anket çalışması, her işletmeye ulaşılamaması ve her işletmeden de cevap
alınamaması nedeniyle Türkiye genelindeki çoğu işletmeye uygulanamamış, sadece

33

sanayinin daha yaygın olduğu iller ve tasarım yoğun sektörlerde ağırlıklı olarak
gerçekleştirilmiştir. Bu sebeple anket sonuçları ülkemizdeki mevcut durumu ortaya
koymaktan çok mevcut durum hakkında bilgi verme amaçlıdır.

3.4

Araştırma Bulguları

Araştırmada anket soruları cevaplayıcılara elektronik posta yolu yöntemi ile
uygulanmıştır. Anket çalışmasında 95 adet cevaplayıcıya elektronik posta yolu ile
ulaşılmıştır. Toplam 95 cevaptan tamamı değerlendirmeye alınmıştır. Makine imalat
sektöründen 1, otomotiv sektöründen 4, gıda sektöründen 2 ve madencilik
sektöründen 1 adet olmak üzere toplam 8 adet cevaplayıcı tasarımsal faaliyetlerde
bulunmadıklarını

söylemişlerdir.

Bu

cevaplayıcılardan

5

adedi

tasarımsal

faaliyetlerde bulunmalarının kendilerine çok katkı sağlayacağını, 2 adedi az katkı
sağlayacağını belirtmiştir. Cevaplayıcılardan 1 adedi ise hizmet sunduklarından ve
tasarım çalışması gerektiren herhangi bir faaliyette bulunmadıklarından dolayı
tasarımsal

faaliyetlerde

bulunmalarının

kendilerine

katkı

sağlamayacağını

söylemiştir.
3.4.1 Tasarım Tanımına İlişkin Bulgular

Anketin 5. sorusu ile işletmelerin tasarım tanımına getirdikleri açıklamalar
araştırılmıştır. Çoğu işletme birden çok tanımı işaretleyerek tasarımın pek çok
özelliğe sahip olduğuna işaret etmiştir.
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Tablo 3.1 Tasarım Tanımına İlişkin Sayısal Veriler

Tasarım Tanımı

İşletme

Yüzdelik

Sayısı

Oran

Tasarım yeni ürünler ve servisler geliştirmektir.

34

Tasarım ürünün görsel estetiğidir.

24

Tasarım

müşteri

beklentilerini

karşılayacak

ürün

65

%69

geliştirme işlemidir.
Tasarım yaratıcı düşünme sürecidir.

36

Tasarım ürünün satılmasını sağlayan bir girdidir.

29

Tasarım farklılaşma amaçlı stratejik bir iş aracıdır.

51

Diğer

%54

8

İşletmelerden %69’unun (en yüksek) tasarımı müşteri beklentilerini karşılayacak
ürün geliştirme işlemi olarak görmeleri, ürün geliştirme sürecinde müşteri beklenti ve
ihtiyaçlarının dikkate alınarak gerçekleştirildiğini göstermektedir.
İşletmelerden %54’ünün (en yüksek ikinci) tasarımı farklılaşma amaçlı stratejik bir iş
aracı olarak görmeleri, işletme markasının diğer markalardan farklılaşarak sıyrılması
amaçlı tasarımın kullanıldığını ortaya koymuş ve tasarım yoluyla markalaşma
kavramının işletmelerce belirli oranda benimsendiğini göstermektedir.
İşletmelerden 8 tanesi tasarım tanımına ilişkin ankette “diğer”i işaretlemiş ve 6 tanesi
de tasarıma ilişkin özel tanımlamalarda bulunmuşlardır.

Bu tanımlamalar;
“Tasarım algı ve kavram arasındaki bağlamdır.”
“Tasarım amaçlanmaktan öte, verimli kullanılması gereken bir araçtır.”
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“Tasarım, düşüncenin üretilmesi para kazanılması ve insanlığa faydalı hale
gelmesidir.”
“Tasarım, yaratıcı bir süreçle müşteri beklentilerini karşılayan, markanın
farklılaşmasını ve satılmasını sağlayan, görsel ve teknik olarak üstünlüğü olan yeni
ürünler ve servisler geliştirmektir.”
“Hayatı kolaylaştıracak, verimli ve ekonomik kılacak ürünler yaratmaktır.”
“Yapılan işin ruhudur.” şeklindedir.
3.4.2 Bir Ürünün Satışını Sağlayan Unsurlara İlişkin Bulgular

Anketin 6. sorusu ile işletmelerce, bir ürünün satışında tasarımın ne derece önemli
bulunduğunun araştırılması amaçlanmıştır.
İşletmelerin bir ürünün satışını sağlayan unsurların sıralanmasına ilişkin vermiş
oldukları cevaplar Tablo 3.2’de gösterilmiştir.
Tablo 3.2 Bir Ürünün Satışını Sağlayan Unsurlara İlişkin Sayısal Veriler

Ürünün Satışını Sağlayan Unsurlara İlişkin
Verilen Sıralama Cevaplarının Sıklığı
Ürünün Satışını

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

İşletmenin markası

32

16

13

14

7

-

Ürünün kalitesi

33

33

11

5

-

-

Ürünün tasarımı

10

16

26

20

10

-

Ürünün fiyatı

9

20

24

20

9

-

Satış sonrası servis ağı

-

1

6

20

48

3

Diğer

2

-

-

1

1

1

Sağlayan Unsurlar
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Tablo 3.2, bir ürünün satışını sağlayan unsurların sırasıyla ürünün kalitesi, ürünün
markası, ürünün fiyatı ve ürünün tasarımı olduğunu ortaya koymuştur. Bu sonuç,
müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamada hala kalite ve fiyat arasında konumlandırdıkları
firma markasına göre hareket ettiklerini ortaya koymaktadır.
3.4.3 Ürün Tasarım Çalışmalarına İlişkin Bulgular
Anketin 7. ve 8. soruları ile işletmelerce, ürün tasarım çalışmalarının bir girdi olarak
kullanılıp kullanılmadığının ve tasarımın faaliyet süreçleri içerisindeki yerinin ne
olduğunun araştırılması amaçlanmıştır.
İşletmelerden 86 adedi faaliyetlerinde ürün tasarım çalışmalarını bir girdi olarak
kullandıklarını söylemişlerdir.
İşletmelerden 6 adedi ürün tasarım çalışmalarının faaliyet süreçlerindeki yerinin
Design is Styling: (Tasarımın sadece nihai ürünün estetiksel bir çalışması olarak
dikkate alınması) olduğunu,
İşletmelerden 44 adedi ürün tasarım çalışmalarının faaliyet süreçlerindeki yerinin
Design as Process: (Tasarımın ürün geliştirme süreciyle eşgüdümlü yürüyen bir
çalışma metodu olduğu) olduğunu,
İşletmelerden 46 adedi ürün tasarım çalışmalarının faaliyet süreçlerindeki yerinin
Design as Innovation: (Tasarımın işletme vizyonuyla iç içe geçmiş değer yaratma
amacıyla süreçlere entegrasyonu) olduğunu söylemişlerdir.
İşletmelerden 14 adedi gibi bir çoğunluğunun ürün tasarım çalışmalarının faaliyet
süreçlerindeki yerinin ne olduğuna ilişkin 8. soruya hem Design as Process:
(Tasarımın ürün geliştirme süreciyle eşgüdümlü yürüyen bir çalışma metodu olduğu)
hem de Design as Innovation:(Tasarımın işletme vizyonuyla iç içe geçmiş değer
yaratma amacıyla süreçlere entegrasyonu) seçeneklerini işaretleyerek cevap vermiş
olmaları, bu işletmelerde ürün tasarım çalışmalarının faaliyet süreçlerindeki yerinin
Design as Process ile Design as Innovation arasında olduğunu göstermiştir.
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İşletmelerimizin %80 gibi büyük bir çoğunluğunun ürün tasarım çalışmalarının
faaliyet süreçlerindeki yerinin Design as Process ve Design as Innovation olduğunu
söylemesi, tasarımın ürün geliştirme süreciyle eşgüdümlü yürütülen işletme
vizyonuyla iç içe geçmiş değer yaratma aracı olarak görüldüğünü ortaya
koymaktadır.
3.4.4 Tasarım Strateji/Politikasına İlişkin Bulgular

Anketin 9. ve 10. soruları ile işletmelerin, bir tasarım strateji/politikasına sahip olup
olmadıkları ve tasarım strateji/politikasının işletmelere kazandırdığı avantajların
sıralamasının nasıl olduğunun araştırılması amaçlanmıştır.
İşletmelerden %85’i bir tasarım strateji/politikasına sahip olduklarını söylemişlerdir.
İşletmelerin tasarım strateji/politikasının işletmelere kazandırdığı avantajların
sıralanmasına ilişkin vermiş oldukları cevaplar Tablo 3.3’de gösterilmiştir.
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Tablo 3.3 Tasarım Strateji/Politikasının İşletmelere Kazandırdığı Avantajlara İlişkin Sayısal
Veriler

Tasarım Strateji/Politikasının İşletmelere
Kazandırdığı Avantajlara İlişkin Verilen
Sıralama Cevaplarının Sıklığı
Tasarım

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Rekabet Avantajı

36

20

7

9

4

-

Markanın Güçlenmesi

23

20

13

12

8

-

Geniş Pazar Payı Avantajı

7

14

20

24

11

-

Yeni Pazarlara Hızlı

5

11

21

16

23

-

5

12

16

15

27

1

1

-

-

-

1

-

Strateji/Politikasının
Kazandırdığı Avantajlar

Avantajı

Girebilme Avantajı
Müşteri Sadakati Sağlama
Avantajı
Diğer

Tasarım strateji/politikasının işletmelere kazandırdığı avantajların sıralamasına
ilişkin soruya işletmelerin rekabet avantajından sonra markanın güçlenmesi
avantajını ikinci sıraya koyması, tasarımların işletmenin unvan/markasının
güçlenmesi üzerinde çok etkili olduğunu ve tasarımın farklılaşma amaçlı stratejik bir
iş aracı olduğunu ortaya koymuştur. Elbette ki farklılaşma sadece ürün bazında
anlaşılmamalıdır. Farklılaşma markanın diğerlerinden sıyrılması ve tercih edilmesini
şeklinde anlaşılmalıdır.
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3.4.5 Tasarımın İşletme Kazancı, Unvanı/Markası, Satış, Maliyet ve Karlılık
gibi Performans Göstergeleri ile İşletmelerin Yeni Pazarlara Girişi ve
Verimliliğine İlişkin Bulgular

İşletmelerin tasarımın işletme kazancı, unvanı/markası, satış, maliyet ve kârlılık gibi
performans göstergeleri ile işletmelerin yeni pazarlara girişi ve verimliliğine ilişkin
etkisine verdikleri cevaplar Tablo 3.4’te gösterilmiştir.

Tablo 3.4 Tasarımın İşletme Kazancı, Unvanı/Markası, Satış, Maliyet ve Karlılık gibi
Performans Göstergeleri ile İşletmelerin Yeni Pazarlara Girişi ve Verimliliğine
İlişkin Sayısal Veriler

Tasarımın Etki Seviyesi

Tasarımın Etkileri
Tasarımın, İşletmenin Kazancı
Üzerindeki Etkisi

Etkisiz
2
(%2,2)

Az etkili
6
(%6,7)

Tasarımın, işletmenin
unvanı/markası üzerindeki etkisi

2
(%2,3)

9
(%10,3)

Tasarımın, satış, maliyet ve
karlılık gibi performans
göstergeleriniz üzerindeki etkisi
Tasarımın, işletmenin yeni
pazarlara girişindeki etkisi

2
(%2,2)

10
(11,1)

2
(%2,3)

5
(%4,5)

Tasarımın, işletme verimliliği
üzerindeki etkisi

4
(%4,5)

15
(%15,7)

Etkili

Çok etkili

42
(43,3)
32
(34)
43
(%44,5)

45
(47,8)
50
(%53,4)
40
(%42,2)

52
(%55,7)
48
(%50,5)

34
(%37,5)
27
(%29,3)

Tablo 3.4, tasarımın işletme kazancı, unvanı/markası, satış, maliyet ve kârlılık gibi
performans göstergeleri ile işletmelerin yeni pazarlara girişi ve verimliliği üzerinde
çok etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak, işletmelerin %53.4’ünün (en
yüksek) tasarımın işletmenin unvanı/markası üzerinde çok etkili olduğunu söylemesi,
işletmelerin tasarımın marka üzerinde çok ciddi bir etkisi olduğunu düşündüklerini
göstermektedir.
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3.4.6 Tasarımcı İstihdamına ve Tasarımcıların Eğitim Düzeylerine İlişkin
Bulgular
Anketin 16. 17. 18. ve 19. soruları ile işletmelerin, tasarımcı istihdam edip
etmediklerinin; istihdam edilen tasarımcıların yerli mi yoksa yabancı mı oldukları ile
eğitim düzeylerinin ve istihdam edilen tasarımcılara işletmece eğitim verilip
verilmediğinin araştırılması amaçlanmıştır.
İşletmelerden 76 adedi tasarımcı istihdam ettiklerini söylemişlerdir.
İşletmelerden 64 adedi istihdam ettikleri tasarımcıların yerli olduklarını ve 10 adedi
ise istihdam ettikleri tasarımcıların hem yerli hem de yabancı olduklarını
söylemişlerdir. Sadece yabancı tasarımcılarla çalışan hiçbir işletme olmamıştır.
İşletmelerden 17 adedi istihdam edilen tasarımcıların eğitim düzeylerinin lise
olduğunu, 23 adedi istihdam edilen tasarımcıların eğitim düzeylerinin ön lisans
olduğunu, 66 adedi istihdam edilen tasarımcıların eğitim düzeylerinin lisans
olduğunu, 17 adedi istihdam edilen tasarımcıların eğitim düzeylerinin diğer (yüksek
lisans, doktora v.b.) olduğunu söylemişlerdir.
İşletmelerden 8 adedi istihdam edilen tasarımcılara herhangi

bir

eğitim

vermediklerini, tasarımcılardan sadece ürün tasarım çalışmalarında bulunmaları
beklediklerini

söylemişlerdir.

İşletmelerden

65

adedi

ise

istihdam

edilen

tasarımcılara işletme faaliyet alanları ve pazar özellikleri hakkında eğitim vererek,
hem pazar beklentilerini anlamayı hem de bu yönde ürün tasarım çalışmalarında
bulunmalarını beklediklerini söylemişlerdir. İşetmelerden 5 adedi ise çeşitli tasarım
içerikli faaliyet, seminer ve sempozyum benzeri organizasyonlara katıldıklarını
belirterek tasarımcılarına çeşitli eğitimler sunduklarını söylemişlerdir.
İşletmelerden 76 (%80) tanesinin tasarımcı istihdam etmesi ve tasarımcı istihdam
eden işletmelerden 66 (%87) tanesinin lisans düzeyinde tasarımcı istihdam etmesi,
işletmelerin tasarıma oldukça önem verdiklerini ve bu amaç doğrultusunda
profesyonel kadrolarca çalıştıklarını göstermektedir.
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İşletmelerden 65 (%69) tanesinin istihdam edilen tasarımcılara işletme faaliyet
alanları ve pazar özellikleri hakkında eğitim verip, hem pazar beklentilerini anlamayı
hem de bu yönde ürün tasarım çalışmalarında bulunmalarını beklemeleri, tasarımın
ürün geliştirme süreciyle eşgüdümlü yürütülen işletme vizyonuyla iç içe geçmiş
değer yaratma aracı olduğu düşüncesini destekler niteliktedir.

3.4.7 Tasarımcılarla Çalışma Prensibine ve Tasarım Tedarikine İlişkin
Bulgular

Anketin 20. ve 21. soruları ile işletmelerin, tasarımcılarla çalışma prensibi ile tasarım
tedariki açısından işletme profilinin araştırılması amaçlanmıştır.
İşletmelerden 70 adedi yerli tasarımcıları kendi bünyelerinde istihdam ettiklerini, 23
adedi yerli tasarımcıları şirket bünyesinde istihdam etmediklerini gerektiğinde
bağımsız yerli tasarımcılarla çalıştıklarını, 3 adedi yabancı tasarımcıları kendi
bünyelerinde istihdam ettiklerini ve 26 adedi yabancı tasarımcıları şirket bünyesinde
istihdam etmediklerini gerektiğinde bağımsız yabancı tasarımcılarla çalıştıklarını
söylemişlerdir.
İşletmelerden 1 adedi ürün tasarım çalışmalarında bulunmadıklarını söylemişlerdir.
İşletmelerden 37 adedi ürün tasarım çalışmalarını içerdeki eleman ve tecrübeleriyle
yaptıklarını, 9 adedi ürün tasarım çalışmalarını işletme dışından tasarımcılarla
çalışarak yaptıklarını ve 42 adedi ürün tasarım çalışmalarını hem işletme bünyesinde
hem de işletme dışından tasarımcılarla çalışarak yaptıklarını söylemişlerdir.
İşletmelerin gerek işletme içi gerekse işletme dışı hem yerli hem de yabancı
tasarımcılarla çalışmaları, işletmelerin tasarımdan faydalanabilme amaçlı birden çok
yönteme başvurduklarını göstermiştir.
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3.4.8 Pazarlama Stratejilerine İlişkin Bulgular

Anketin 22. ve 23. soruları ile işletmelerin, pazarlama stratejileri arasında ürün
tasarım faaliyetlerinin yer alıp almadığının, bu faaliyetlerin etkisinin ve de ürün
tasarım faaliyetlerinin pazarlama stratejileri arasında ne şekilde yapıldığının
araştırılması amaçlanmıştır.
İşletmelerden sadece 5 adedi pazarlama stratejileri arasında ürün tasarım
faaliyetlerinin yer almadığını söylemişlerdir.
İşletmelerden 1 adedi pazarlama stratejileri arasında ürün tasarım faaliyetlerinin
etkisiz olduğunu, 9 adedi az etkili olduğunu, 41 adedi etkili olduğunu ve de 34 adedi
çok etkili olduğunu söylemişleridir.
İşletmelerden 41 adedinin pazarlama stratejileri arasında ürün tasarım faaliyetlerinin
etkili ve 34 adedinin de çok etkili olduğunu söylemeleri, ürün tasarım faaliyetlerinin
pazarlama stratejileri arasında gerçekten oldukça etkili olduğunu göstermiştir.
İşletmelerden 47 adedi pazarlama stratejileri arasında ürün tasarım faaliyetlerinin
tasarımda çeşitlilik sunabilme amaçlı yapıldığını, 81 adedi müşteri beklenti ve
ihtiyaçlarını karşılayabilme amaçlı yapıldığını ve 33 adedi işletme karakterini
yansıtan tasarımların yapılması amaçlı yapıldığını söylemişlerdir.
İşletmelerden 20 adedi pazarlama stratejileri arasında ürün tasarım faaliyetlerinin
hem tasarımda çeşitlilik sunabilme amaçlı yapıldığını hem de müşteri beklenti ve
ihtiyaçlarını karşılayabilme amaçlı yapıldığını söylemişlerdir.
İşletmelerden 6 adedi pazarlama stratejileri arasında ürün tasarım faaliyetlerinin hem
müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayabilme amaçlı hem de işletme karakterini
yansıtan tasarımların yapılması amaçlı yapıldığını söylemişlerdir.
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İşletmelerden 1 adedi pazarlama stratejileri arasında ürün tasarım faaliyetlerinin hem
tasarımda çeşitlilik sunabilme amaçlı yapıldığını hem de işletme karakterini yansıtan
tasarımların yapılması amaçlı yapıldığını söylemişlerdir.
İşletmelerden 22 adedi pazarlama stratejileri arasında ürün tasarım faaliyetlerinin
hem tasarımda çeşitlilik sunabilme amaçlı yapıldığını hem müşteri beklenti ve
ihtiyaçlarını karşılayabilme amaçlı yapıldığını hem de işletme karakterini yansıtan
tasarımların yapılması amaçlı yapıldığını söylemişlerdir.
İşletmelerden 81 adedinin pazarlama stratejileri arasında ürün tasarım faaliyetlerinin
müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayabilme amaçlı yapıldığını söylemesi, ürün
geliştirme sürecinde en çok müşteri beklenti ve ihtiyaçlarının dikkate alındığını
göstermektedir.
İşletmelerden 33 adedinin pazarlama stratejileri arasında ürün tasarım faaliyetlerinin
işletme karakterini yansıtan tasarımların yapılması amaçlı olduğunu söylemesi,
tasarımın işletme vizyonuyla iç içe geçmiş bir değer yaratma aracı olarak
görüldüğünü ortaya koymaktadır.
3.4.9 Ar&Ge, Tasarım ve Devlet Teşviklerine İlişkin Bulgular

Anketin 24. 25. ve 26. soruları ile işletmelerin, kendi bünyelerinde Ar&Ge
faaliyetlerinde bulunup bulunmadıklarının, Ar&Ge kapsamında yürütülen faaliyetler
için

teşviklerden

hiç

faydalanıp

faydalanmadıklarının,

hangi

devlet

kurum/kuruluşlarından faydalandıklarının ve hangi devlet kurum/kuruluşlarının
Ar&Ge kapsamında verdikleri teşvikler hakkında bilgiye sahip olduklarının
araştırılması amaçlanmıştır.
İşletmelerden 81 adedi Ar&Ge faaliyetlerinde bulunduklarını söylemişlerdir.
İşletmelerden 37 adedi Ar&Ge kapsamında yürüttükleri faaliyetler için teşviklerden
yararlandıklarını söylemişlerdir.
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Tablo 3.5 Devlet Kurum/Kuruluşlarının Ar&Ge Kapsamında Verdikleri Teşviklerin
Bilinirliliğine İlişkin Sayısal Veriler

Devlet kurum/kuruluşlarının Ar&Ge
kapsamında verdikleri teşviklerin Bilinirliliği
hakkındaki cevapların Sıklığı
Devlet kurum/kuruluşları

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

TUBİTAK

39

5

-

-

-

-

Sanayi Bakanlığı

2

11

3

1

-

1

KOSGEB

7

11

1

1

-

-

TTGV

-

8

8

1

1

-

DTM

5

2

3

-

-

-

AB Projeleri

-

-

4

-

2

1

15

3

1

-

-

-

2

2

3

2

-

1

TUBİTAK(TEYDEP)
Sanayi Bakanlığı(SANTEZ)

Tablo 3.5’de yer almayan sadece birkaç işletmenin anket cevaplarında yer alan bazı
devlet kurum/kuruluşlarının olduğu görülmüştür. Bu devlet kurum/kuruluşları;

ABİGEM,
İTKİG,
Enerji Bakanlığı,
Bakanlık Vergi Desteği,
SSM,
MSB,
TPE,
İZKA,
Tarım Bakanlığı,
DPT,
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İSO,
KSO,
İGEME,
TEKNOKENT,
Maliye Bakanlığı,
TUBİTAK(KAMAG),
İTÜ
İşletmelerden 53 adedi Ar&Ge kapsamında yürüttükleri faaliyetler için teşviklerden
hiç yararlanmadıklarını ve 30 adedi de teşvikler hakkında herhangi bir bilgiye sahip
olmadıklarını söylemişlerdir.

Anketin 27. sorusu ile işletmelerin, Ar&Ge faaliyetleri içerisinde tasarım payının ne
olduğunun araştırılması amaçlanmıştır.

Anketi geçerli sayılan 95 adet işletmenin, Ar&Ge faaliyetleri içerisinde tasarım
payının ne olduğuna ilişkin soruya verdikleri cevapların ortalaması alınmış ve
yaklaşık %50 sonucuna ulaşılmıştır.

Anketin 28. 29. ve 30. soruları ile işletmelerin, hangi devlet kurum/kuruluşlarının
tasarım faaliyetleri kapsamında verdikleri teşvikler hakkında bilgiye sahip
olduklarının,

tasarım

faaliyetleri

için

teşviklerden

hiç

faydalanıp

faydalanmadıklarının ve tasarım faaliyetleri için hangi devlet kurum/kuruluşlarının
verdikleri teşviklerinden faydalandıklarının araştırılması amaçlanmıştır.
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Tablo 3.6 Devlet Kurum/Kuruluşlarının Tasarım Kapsamında Verdikleri Teşviklerin
Bilinirliğine İlişkin Sayısal Veriler

Devlet kurum/kuruluşlarının Tasarım
kapsamında verdikleri teşviklerin bilinirliği
hakkındaki cevapların Sıklığı
Devlet kurum/kuruluşları

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

TUBİTAK(TEYDEP)

18

3

-

-

-

-

Sanayi Bakanlığı(SANTEZ)

3

6

-

1

-

KOSGEB

4

2

1

-

-

-

TTGV

-

2

1

-

1

-

DTM

6

3

-

-

-

-

Bakanlık Vergi Desteği

-

-

-

-

1

-

TURQUALITY

7

-

-

-

-

-

ÜNİVERSİTELER

1

-

-

-

-

-

TPE

-

1

-

-

-

1

EUREKA

1

-

-

-

-

-

-

İşletmelerden 21 adedi tasarım faaliyetleri kapsamında yürüttükleri çalışmaları için
teşviklerden yararlandıklarını söylemişlerdir.
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Tablo 3.7 Devlet Kurum/Kuruluşlarının Tasarım Kapsamında Verdikleri Teşviklere İlişkin
Sayısal Veriler

Devlet kurum/kuruluşlarının Tasarım
kapsamında verdikleri teşviklerden
Yararlanılması hakkındaki cevapların Sıklığı
Devlet kurum/kuruluşları

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

TUBİTAK(TEYDEP)

13

-

-

-

-

-

Sanayi Bakanlığı(SANTEZ)

1

3

-

-

-

KOSGEB

-

-

-

-

-

-

TTGV

-

1

-

-

-

-

DTM

1

-

-

-

-

-

Bakanlık Vergi Desteği

-

-

1

-

-

-

TURQUALITY

6

-

-

-

-

-

ÜNİVERSİTELER

-

-

-

-

-

-

TPE

-

-

-

-

-

-

EUREKA

-

-

-

-

-

-

Ar&Ge Merkezi

1

-

-

-

-

-

-

İşletmelerden 68 adedi tasarım kapsamında yürüttükleri faaliyetler için teşviklerden
hiç yararlanmadıklarını ve 56 adedi de teşvikler hakkında herhangi bir bilgiye sahip
olmadıklarını söylemişlerdir.

Anketin 31. sorusu ile işletmelerin, Ar&Ge faaliyetlerinde ağırlıklı olarak ne
amaçladıklarının araştırılması amaçlanmıştır.
İşletmelerden 46 adedi Ar&Ge faaliyetlerinde ağırlıklı olarak yeni teknolojiler
geliştirmeyi amaçladıklarını, 67 adedi ise ürün tasarım çalışmalarını amaçladıklarını
söylemişlerdir.
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İşletmelerden yaklaşık %40’ı Ar&Ge kapsamında yürüttükleri faaliyetler için
teşviklerden yararlandıklarını ve yaklaşık %30’u da teşvikler hakkında herhangi bir
bilgiye sahip olmadıklarını söylemişlerdir. Buna karşın; işletmelerden sadece
yaklaşık %20’si tasarım faaliyetleri kapsamında yürüttükleri çalışmalar için
teşviklerden yararlandıklarını ve yaklaşık %60 gibi yüksek bir oranı da teşvikler
hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını söylemişlerdir.

Ar&Ge faaliyetleri içerisinde tasarım payının yaklaşık %50 olmasına karşın, tasarım
faaliyetleri kapsamında verilen teşviklerin hem bilinirliğinin hem de bu teşviklerden
faydalanma seviyesinin, Ar&Ge kapsamında yürütülen faaliyetler için verilen
teşviklerin bilinirlik ve bu teşviklerden faydalanma seviyesinden çok düşük olması
oldukça düşündürücüdür. Bu durum, işletmelerimizde Ar&Ge kapsamında yürütülen
faaliyetlere daha fazla önem verildiğine veya tasarım için verilen teşviklerin sayı ve
çeşidinin az olmasına veya her ikisine bağlı olabilir.
3.4.10 Ürün Tasarım Çalışmalarında Dikkate Alınan Kriterlere İlişkin
Bulgular

Anketin 32. sorusu ile işletmelerin, ürün tasarım çalışmalarında dikkate aldıkları
kriterlerin sıralamasının nasıl olduğunun araştırılması amaçlanmıştır.
İşletmelerin ürün tasarım çalışmalarında dikkate aldıkları kriterlerin sıralanmasına
ilişkin vermiş oldukları cevaplar Tablo 3.8’de gösterilmiştir.
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Tablo 3.8 Ürün Tasarım Çalışmalarında Dikkate Alınan Kriterlere İlişkin Sayısal Veriler
Ürün Tasarım Çalışmalarında Dikkate Alınan Kriterlere İlişkin
Verilen Sıralama Cevaplarının Sıklığı
Ürün Tasarım

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

29

11

17

27

-

(%21)

(%29,6)

11

-

-

30

-

Çalışmalarında Dikkate
Alınan Kriterler

Tasarım faaliyetlerinde
çevreye duyarlılık

(%1,2)

Tasarım faaliyetlerinde
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insan sağlığına/

(%34,5) (%13,6)
13
13

(%58,8) (%15,8)

(%15,8)

(9,6)

11

20

güvenliğine duyarlılık
Tasarım faaliyetlerinde
estetik duyarlılık
Tasarım faaliyetlerinde
işlevsel duyarlılık

Diğer

9

(%17,3)

(%8,6)

26

28

(%30,9) (%33,3)

Tasarım faaliyetlerinde
ergonomik duyarlılık

15

4
(%3,8)
-

13

(%12,4) (%24,7)

(%37)

22

7

2

(%26)

(%7,4)

(%2,4)

27

23

15

(%15,4) (%33,3) (%29,5)
-

1

-

-

-

(%18)
-

2

Tasarımın ilk akla gelen tanımının ürünlerin dış görünümleri olmasına karşın tasarım
faaliyetlerinde estetik duyarlılığın ürün tasarım çalışmalarında dikkate alınan
kriterler arasında son sıralarda yer alması, buna karşın; ürün tasarım çalışmalarında
insan sağlığı/güvenliğinin ve işlevsel duyarlılığın ilk iki sırada yer alması,
günümüzde

tasarıma

yüklenen

sorumlulukların

sayı

ve

çeşidinin

artığını

göstermektedir.
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SONUÇ
Farklı sektörlerden 95 işletme tarafından cevaplanan anket sonuçları sektörlerin ve
işletmelerin tasarıma bakış açıları, tasarımı kullanım şekilleri, tasarım politikaları,
tasarımcı istihdam durumları, devlet teşviklerinden faydalanma düzeyleri vb. pek çok
konuda aydınlatıcı bilgiyi ortaya koymuştur.
İkinci bölümde tasarımın ekonomik gücünden ve çeşitli ülkelerdeki tasarım
politikalarından bahsedilmiştir. Tasarımın ekonomik gücünden faydalanılabilmesi
amaçlı devlet ve özel sektör işbirliğinde oluşturulan organizasyonların görev yaptığı
ifade edilmiştir. Bu organizasyonların başında, ortak hedefleri
·

rekabet gücünün arttırılması

·

yüksek katma değer yaratma

·

işletmelere tasarımın entegre edilmesi

·

tasarım sektörünün geliştirilmesi

·

tasarım bilincinin yerleştirilmesi

olan tasarım konseylerinin geldiği ifade edilmiştir.

Anket sonuçları, bir ürünün satışını sağlayan unsurların sırasıyla ürünün kalitesi,
ürünün markası, ürünün fiyatı ve ürünün tasarımı olduğunu göstermiştir. Bu sonuç,
müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamada hala kalite ve fiyat arasında konumlandırdıkları
firma markasına göre hareket ettiklerini ortaya koymuştur.

Elde edilen sonuçlar,

işletme karakterini yansıtan tasarımların işletmenin

unvan/markasının güçlenmesi üzerinde çok etkili olduğunu ve tasarımın farklılaşma
amaçlı stratejik bir iş aracı olduğunu göstermiştir. Elbette ki farklılaşma sadece ürün
bazında anlaşılmamalıdır. Farklılaşma markanın diğerlerinden sıyrılması ve tercih
edilmesini şeklinde anlaşılmalıdır. Tasarımın işletme markası üzerinde çok etkili
olduğunu anket sonuçlarından açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Demek ki marka
sadece kalite ve fiyat arasında konumlandırılmamalıdır. Tasarımın, müşterileri
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yönlendiren unsur olan markayı diğerlerinden ayıracak şekilde yani işletmeye
karakter kazandıracak şekilde kullanılması en etkin kullanılma yöntemi olacaktır.

Tasarımdan hem mikro hem de makro düzeyde maksimum fayda sağlanabilmesi,
tasarımın öncelikle işletmelere bir karakter kazandırması ve sonrasında farklı
tasarımlarla bilinirlikleri artan markaların ihracat ile uluslar arası pazarlarda bir ülke
markası yaratması ile mümkün olacaktır.
İşletmelere karakter kazandıran tasarımların yapılabilmesi bu konuda uzman
kadrolarca çalışılabilmesi ile mümkündür. Ancak işletmeler personel istihdamından
kaçınmaktadır. Bu sebeple, işletme içi istihdama alternatif tasarım ofislerinin
sayılarının artırılması sağlanmalıdır. Tasarımcı istihdamı veya tasarım ofisleriyle
çalışılmasına ilişkin çeşitli teşvik ve vergi muafiyetleri getirilmeli, mevcut
teşviklerden işletmelerin haberdar olmaları sağlanmalıdır.
İşletmelerin pazarda iddialı konuma geçebilmek için ünlü tasarımcılarla çalışmaları
sürekli yenilikçi bir anlayışı benimsediklerini ortaya koymuştur. Bu da aslında
tasarımcıların takip etmeleri gereken yol ve yöntemi göstermiştir. Tasarımcının
kendisine has bir çizgi ve anlayışının olması kendisinin kısa sürede markalaşmasını
sağlayacak olup tercih edilirliğini sağlayacaktır.

Tasarımcıların, yaşamın bütün anlarından esinlenip bugünü değerlendiren ve
geleceği amaçlayan çok yönlü ve markalaşmış bir tasarım anlayışına sahip
olabilmeleri için öncelikle bu alanda eğitim veren programların sayı ve kalitesinin
artırılması ve de uluslar arası trendlerin takip edilmesi sağlanmalıdır.

Tasarımcıların sadece müşteri odaklı çalışmaları doğru olmayacaktır. Tasarımcıların,
işletmenin daha hassas olduğu maliyet ve ürün hazırlık süreleri gibi işletmenin
katlanmak durumunda kaldığı parametrelere de dikkat etmesi sağlanmalıdır. Bu
sebeple tasarımcıların, hem pazarda yer edinebilmeleri için yenilikçi karakter sahibi
hem de işletmeleri tasarımsal çalışmalarla satışlarını artırabileceklerine inandırmaları
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için düşük maliyet ve kısa ürün hazırlık süresine sahip tasarımları yapmaları
sağlanmalıdır.
İşletmelerimizin teşviklerden yararlanma düzeyleri ve de teşvikler hakkındaki bilgi
seviyelerini gösteren anket sonuçları, işletmelerimizde Ar&Ge kapsamında yürütülen
faaliyetlere daha fazla önem verildiğine veya tasarım için verilen teşviklerin sayı ve
çeşidinin az olmasına veya her ikisine bağlı olabilir. Ancak, Ar&Ge ile tasarım
arasında böylesine bir farkın olması incelenmeli ve en kısa zamanda işletmelerde
tasarıma karşı ciddi bir duyarlılığın oluşturulması sağlanmalıdır.

Tasarım konseyi, teşviklerden faydalanacak en önemli iki taraf olan işletmeler ve
tasarımcılar ile kamu kurumları arasında bir ağ oluşturup aralarındaki iletişimi
sağlamak ve işbirliği faaliyetlerini organize etmek üzerine odaklanmalıdır.
İşletmelere ihtiyaç ve beklentilerini kamu kurumlarına iletebilmelerine imkan veren
toplantıların düzenlenmesi sağlanmalıdır. Bu ihtiyaç ve beklentiler dikkate alınarak
devlet tarafından yapılabileceklerin sayısı ve çeşidi artırılmalı, işletmelerin tasarımın
ekonomik gücünden biran önce faydalanmaları sağlanmalıdır.

Anket sonuçları Ar&Ge kapsamında ülkemizde yeterli olmasa da çeşitli teşviklerin
verildiğini ortaya koymuştur. Tasarım teşviki kapsamında çeşitli düzenlemelerin
uzun süre alma olasılığına karşın tasarımın Ar&Ge kapsamında değerlendirilerek
Ar&Ge teşviklerinden faydalanmasını sağlamak daha kısa süreli bir çözüm
sağlayabilir.

Tasarımcıların markalaşmasını sağlamak amaçlı yurtiçi ve yurtdışında çeşitli eğitim
almaları, prestij ve reklam amaçlı çeşitli yarışmalara katılmaları ve devlet destekleri
ile kurumsallaşmaları sağlanmalıdır.

Tasarım teşviki konusunda yapılan tartışmalardan birisi de belirli sektörlere öncelik
tanınıp tanınmayacağı konusunda yaşanmaktadır.
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Yapılan tasarımların Türk Tasarımı kimliğini taşıması için bir Türk ya da Türkiye de
ikamet eden herhangi biri tarafından yapılması elbette ki yeterli olmayacaktır.
Öncelikle bir Türk tasarımı kimliğinin oluşturulması gerekmektedir. Türk menşeli
tasarımlarda estetik, işlevsellik (fonksiyonellik), ergonomiklik ve insan sağlığına ve
çevreye duyarlılık gibi tasarım özelliklerinden birinin veya birkaçının ön plana
çıkarılması gerekmektedir. Elbette ki bu özelikler tasarımın kullanıldığı sektöre göre
belirli bir seviyenin üstünde olmalıdır. Ancak Türk tasarımı bilinirliğinin
oluşturulması amaçlı her tasarıma bir karakter kazandırılmalı ve bunun işletmelerce
bir tasarım politikası olarak benimsenmeleri sağlanmalıdır. Böylelikle belirli
sektörler için hem işletmelerimizin marka değerlerinin hem de ülke imajımızın
artırılması sağlanmış olacaktır.

Örneğin; beyaz eşya sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimizin sürekli yenilikçi
bir anlayış ile estetik ve işlevselliği birleştirerek hem insan beğenisini sağlamaları
hem de insan hayatını kolaylaştıran tasarımlar yapmaları işletme marka bilinirliğini
artırdığı gibi bu sektör özelinde ülkemiz imajına katkı sağlayacaktır.

Belirli sektörlere devlet destekleri konusunda öncelik verilip verilmemesi hususunda
öncelikle ülkemizde faaliyet gösteren işletmelerin sınıflandırılması gerekmektedir.
Çünkü, ülkemizde belirli işletmelerde tasarım bilincinin oturduğu

tasarımın bir

stratejik araç olarak kullanıldığı ve de yurtdışında kendi tasarımlarıyla söz sahibi
olma yolunda ilerledikleri görülmüştür. Ancak, bu bilincin yeteri seviyede
oturmadığı işletme sayısı da az değildir.

Madem

ki

ülkemizde

tasarımın

kullanım

düzeyleri

bu

şekilde

farklılık

göstermektedir, işletmelere sağlanan her türlü devlet desteğinin de farklılık
göstermesi yanlış olmayacaktır. Çünkü tasarımı stratejik bir araç olarak kullanan
işletmelerin ihtiyaç duyduğu eğitim, teşvik ve danışmanlık hizmetleri ile tasarımı
stratejik bir araç olarak kullanmayan işletmelerin ihtiyaç duydukları eğitim, teşvik ve
danışmanlık hizmetleri farklılık göstermektedir.
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En kısa sürede netice elde edebilmek için, tasarım kullanımın düşük olduğu sektör ve
işletmelerde gerekli farkındalığın yaratılması amaçlı eğitimler verilmeli, tasarımcı
istihdamı desteklenmeli ve çeşitli vergi muafiyetleri getirilmelidir.

Tasarımın stratejik bir araç olarak kullanıldığı sektör ve işletmeler için ise ihracat
desteklenmeli, yurtdışında organize edilen sergi, yarışma vb. organizasyonlara
katılmaları sağlanmalıdır.
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EKLER
Ek 1. Anket Formu

Bu anket, işletmelerde ürün tasarım çalışmalarının yapılıp yapılmadığının
araştırılması ve eğer yapılıyorsa mevcut durumunun analizi amaçlı hazırlanmıştır.
Bu doğrultuda işletmelerde, ürün tasarım çalışmalarının yapılıp yapılmadığı ile
işletmeye sağladığı katkının, tasarımcı istihdam edilip edilmediğinin ve bu çalışmalar
için verilen teşviklerden yaralanılıp yararlanılmadığın araştırılması hedeflenmiştir.

Sorularda olmasını arzuladığınız durum değil, çalıştığınız işletmedeki mevcut durum
sorulmaktadır. Soruları dikkatle okuyarak vereceğiniz samimi yanıtlar, çalışmanın
geçerliliği için çok önemlidir. Sorulara vereceğiniz cevaplar gizli tutulacaktır.

Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim.
Murat ONUR

İşletme adı

:

Faaliyet gösterdiği bölge

:

(Pazar bölgesi)
İşletme çalışan sayısı

:

Mensubu olduğu sanayi odası

:

Faaliyet gösterdiği sektör

:

Ambalaj Sektörü

Aydınlatma Sektörü

( )

Cam ve Seramik Sektörü ( )

Makine İmalat Sektörü

( )

Mobilya Sektörü

( )

Mücevher Sektörü

( )

Otomotiv Sektörü

( )

Tekstil/Hazır Giyim ve Deri Sektörü

( )

( )

Beyaz Eşya, Elektronik ve Elektrikli Ev Aletleri Sektörü

( )
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Diğer
………………………………………………………………………………………( )

1-Faaliyetlerinizde ürün tasarım çalışmalarında bulunuyor musunuz?
Evet ( )

Hayır ( )

(Cevabınız “evet” ise 5. soruyla devam edin)
2-Faaliyetlerinizde ürün tasarım çalışmalarında bulunmama sebebiniz nedir?
(Birden çok seçenek işaretlenebilir)
İşletme faaliyet alanının ürün tasarım çalışmalarının
yapılmasına uygun olmaması

( )

İşletme faaliyetlerinde ürün tasarım çalışmalarının gereksiz bulunması

( )

Ürün tasarım çalışmalarının katkı sağlayabileceği hakkında bilgiye sahip
olunmaması
( )
Ürün tasarım çalışmaları maliyetinin yüksek bulunması

( )

Diğer………………………………………………………………………………( )
3-Eğer Faaliyetlerinizde tasarımsal çalışmalarda bulunmuyorsanız ürün
gamınızı nasıl belirliyorsunuz? (Birden çok seçenek işaretlenebilir)
Tasarım çalışması gerektiren herhangi bir faaliyette bulunmuyoruz.
(
Hep aynı ürün/ürünleri üretiyoruz.
(
Pazarda tercih edilen tasarımları takip ediyoruz.
(
Başka bir ülkede tercih edilen tasarımları ülkemizde üretiyoruz.
(
Diğer ………………………………………………………………………………(

)
)
)
)
)

4-Faaliyetlerinizde tasarımsal çalışmalarda bulunmanızın size katkı
sağlayacağına inanıyor musunuz?
Katkı sağlamaz ( )

Az Katkı sağlar ( )

Katkı sağlar ( )

Çok Katkı sağlar( )

5- Sizce “tasarım” nedir.
Tasarım yeni ürünler ve servisler geliştirmektir.
(
Tasarım ürünün görsel estetiğidir.
(
Tasarım müşteri beklentilerini karşılayacak ürün geliştirme işlemidir.
(
Tasarım yaratıcı düşünme sürecidir.
(
Tasarım ürünün satılmasını sağlayan bir girdidir.
(
Tasarım farklılaşma amaçlı stratejik bir iş aracıdır.
(
Diğer ………………………………………………………………………………(

)
)
)
)
)
)
)
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6-İşletmenizde bir ürünün satışını sağlayan aşağıdaki unsurların sıralaması
nasıldır?
İşletmenin markası
(
Ürünün kalitesi
(
Ürünün tasarımı
(
Ürünün fiyatı
(
Satış sonrası servis ağı
(
Diğer………………………………………..(

)
)
)
)
)
)

7-İşletme faaliyetlerinizde ürün tasarım çalışmaları bir girdi olarak kullanılıyor
mu?
Evet ( )

Hayır ( )

8-Eğer kullanılıyorsa tasarımın faaliyet süreçleri içerisindeki yeri hangisidir.
Adım 1 – Non-Design: (Tasarımsal çalışmaların yapılıyor olması ancak,

( )

bu çalışmaların önemli bulunmaması)
Adım 2 – Design is Styling: (Tasarımın sadece nihai ürünün estetiksel

( )

bir çalışması olarak dikkate alınması)
Adım 3 – Design as Process: (Tasarımın ürün geliştirme süreciyle

( )

eşgüdümlü yürüyen bir çalışma metodu olduğu)
Adım 4 – Design as Innovation: (Tasarımın işletme vizyonuyla iç içe

( )

geçmiş değer yaratma amacıyla süreçlere entegrasyonu)
9- İşletmeniz bir tasarım strateji/politikasına sahip midir?
Evet ( )

Hayır ( )

10-Tasarım strateji/politikasının işletmenize kazandırdığı aşağıdaki
avantajların sıralaması nasıldır? (strateji/politika, tasarım kullanımı anlamında
da düşünülebilir)
Rekabet Avantajı
(
Markanın Güçlenmesi Avantajı
(
Geniş Pazar Payı Avantajı
(
Yeni Pazarlara Hızlı Girebilme Avantajı
(
Müşteri Sadakati Sağlama Avantajı
(
Diğer ………………………………………………………………(

)
)
)
)
)
)
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11-Tasarımın, işletmenizin kazancı üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu
düşünüyorsunuz?
Etkisiz ( )

Az etkili ( )

Etkili ( )

Çok etkili ( )

12-Tasarımın, işletmenizin unvanı/markası üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu
düşünüyorsunuz?
Etkisiz ( )

Az etkili ( )

Etkili ( )

Çok etkili ( )

13-Tasarımın, satış, maliyet ve karlılık gibi performans göstergeleriniz üzerinde
nasıl bir etkisi olduğunu düşünüyorsunuz.
Etkisiz ( )

Az etkili ( )

Etkili ( )

Çok etkili ( )

14- Tasarımın, işletmenizin yeni pazarlara girişinde nasıl bir etkisi olduğunu
düşünüyorsunuz.
Etkisiz ( )

Az etkili ( )

Etkili ( )

Çok etkili ( )

15- Tasarımın, işletme verimliliğiniz üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu
düşünüyorsunuz.
Etkisiz ( )

Az etkili ( )

Etkili ( )

Çok etkili ( )

16- İşletmenizde tasarımcı istihdam ediliyor mu?
Evet ( )

Hayır ( )

17- İstihdam edilen tasarımcılar yerli mi yabancı mı?
Yerli ( )

Yabancı ( )

Yerli ve Yabancı ( )

18- İstihdam edilen tasarımcıların eğitim düzeyleri nedir?(Boşluklara mezun
oldukları bölüm ve tasarım faaliyet süreçlerindeki görev ve sorumlulukları
yazılmalıdır)
Lise…………………………………………………………………………………( )
Ön lisans……………………………………………………………………………( )
Lisans………………………………………………………………………………( )
Diğer ………………………………………………………………………………( )
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19- İşletmeniz bünyesinde istihdam edilen tasarımcılara işletmece eğitim
veriliyor mu?
Hayır, tasarımcılara herhangi bir eğitim verilmeyip,
sadece ürün tasarım çalışmalarında bulunmaları bekleniyor.
Evet, tasarımcılara işletme faaliyet alanları ve pazar özellikleri
hakkında eğitim verilip, hem Pazar beklentilerini anlamayı hem de
bu yönde ürün tasarım çalışmalarında bulunmaları bekleniyor

( )

( )

Diğer ………………………………………………………………………………( )
20- İşletmenizin tasarımcılarla çalışma prensibi ne şekildedir?
(Birden çok seçenek işaretlenebilir)
İşletmemiz yerli tasarımcıları kendi bünyesinde istihdam etmektedir.

( )

İşletmemiz yerli tasarımcıları şirket bünyesinde istihdam etmemekte
olup gerektiğinde bağımsız yerli tasarımcılarla çalışmaktadır.

( )

İşletmemiz yabancı tasarımcıları kendi bünyesinde istihdam etmektedir.

( )

İşletmemiz yabancı tasarımcıları şirket bünyesinde istihdam etmemekte olup
gerektiğinde bağımsız yabancı tasarımcılarla çalışmaktadır.

( )

Diğer ………………………………………………………………………………( )

21- Tasarım tedariki açısından işletme profiliniz aşağıdakilerden hangisine
uymaktadır.
Ürün tasarım çalışmalarında bulunmayan işletme

( )

Ürün tasarım çalışmalarını içerdeki eleman
ve tecrübeleriyle yapan işletme

( )

Ürün tasarım çalışmalarını işletme dışından
tasarımcılarla çalışarak yapan işletme

( )

Ürün tasarım çalışmalarını hem işletme bünyesinde
hem de işletme dışından tasarımcılarla çalışarak yapan işletme

( )

Diğer ………………………………………………………………………………( )
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22- Pazarlama stratejileriniz arasında ürün tasarımı yer alıyor mu, yer alıyorsa
nasıl bir etkiye sahiptir?
Evet ( ) à
Hayır ( )

Etkisiz ( )

Az etkili ( )

Etkili ( )

Çok etkili ( )

23- Pazarlama stratejileriniz arasında ürün tasarım çalışmaları ne şekilde yer
alıyor?
(Birden çok seçenek işaretlenebilir)
Ürün tasarım çalışmaları,
tasarımda çeşitlilik sunabilme amaçlı yapılıyor.

( )

Ürün tasarım çalışmaları, müşteri beklenti ve
ihtiyaçlarını karşılayabilme amaçlı yapılıyor.

( )

Ürün tasarım çalışmaları, işletme karakterini
yansıtan tasarımların yapılması amaçlı yapılıyor.

( )

Diğer ……………………………………………………………………...………( )
24- İşletme bünyesinde Ar&Ge faaliyetlerine yer veriliyor mu?
Evet ( )

Hayır ( )

25- İşletmeniz Ar&Ge kapsamında yürüttüğü faaliyetler için teşviklerden hiç
faydalandı mı? Eğer faydalandıysa hangi devlet kurum/kuruluşlarından
faydalandı?
Evet ( )………………………………………

Hayır ( )

26- Hangi devlet kurum/kuruluşlarının Ar&Ge kapsamında verdikleri teşvikler
hakkında bilgiye sahipsiniz
1………………………….
2………………………….
3………………….............

4……………………………
5……………………………
6……………………………

Bilgiye sahip değiliz
( )
Diğer ………………………………………………………………………….
27- Ar&Ge faaliyetleri içerisinde tasarımın payı var mıdır varsa % kaçtır.
Evet ( )………….%

Hayır ( )
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28- Hangi devlet kurum/kuruluşlarının tasarım faaliyetleri kapsamında
verdikleri teşvikler hakkında bilgiye sahipsiniz?
1………………………….
2………………………….
3………………….............

4……………………………
5……………………………
6……………………………

Bilgiye sahip değiliz
( )
Diğer ………………………………………………………………………….
29- Tasarım faaliyetleriniz için hiç teşviklerden faydalandığınız oldu mu?
Evet ( )

Hayır ( )

30- İşletmeniz tasarım faaliyetleri için hangi devlet kurum/kuruluşların
verdikleri teşviklerinden faydalandı?
1………………………….

3………………….............

2………………………….

4………………….............

31- Ar&Ge faaliyetlerinizde ağırlıklı olarak ne amaçlanmaktadır?
Yeni teknolojiler geliştirmek

( )

Ürün tasarım çalışmaları

( )

Diğer………………………………………………………………. ( )
32- Aşağıdaki kriterleri, ürün tasarım çalışmalarınızda verdiğiniz öneme göre
sıralayın?
Tasarım faaliyetlerinde çevreye duyarlılık

( )

Tasarım faaliyetlerinde insan sağlığına/güvenliliğine duyarlılık

( )

Tasarım faaliyetlerinde estetik duyarlılık

( )

Tasarım faaliyetlerinde işlevsel duyarlılık

( )

Tasarım faaliyetlerinde ergonomik duyarlılık

( )

Diğer…………………………………………………………..……………………( )
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Blm.

: Bölüm

C.

: Cilt
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: Copyright, Designs and Patents Act 1988

DTM

: Dış Ticaret Müsteşarlığı

EndTasKHK

: Endüstriyel Tasarımlar Kanun Hükmünde Kararname

FSEK

: Fikri ve Sanat Eserleri Kanunu

ICOGRADA

: International Council of Graphic Design Associations

ICSID

: International Council of Societies of Industrial Design

IFI

: International Federation of Interior Designers/Architects

KHK

: Kanun Hükmünde Kararname

s.

: Sayfa

TPE

: Türk Patent Enstitüsü

TRIPs

: Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights

TTGV

: Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

vd.

: Ve diğer

WIPO

: Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı

YSEAE(NZIER) : Yeni Zelanda Ekonomi Araştırma Enstitüsü
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